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HET IS NOG ONVERANDERD 
Nog steeds geen uitzicht op hervatting van de 
meeste activiteiten van St. De Aanloop. We hopen 
dat jullie nog een beetje genieten van bijvoorbeeld 
een herfstwandeling. Het verkleurde gebladerte  
van de bomen en struiken ziet er wel mooi uit. Al 
beginnen de bladeren van de bomen alweer aardig 
te vallen. Wie weet is er nog meer leuks te 
bedenken. Kop op en volhouden, er komt een eind 
aan die coronatoestand!  
 
VERJAARDAGEN 
02 Wilfred  
06 Teun  
10 Richard      45 
11 Reinout  
12 Jan Koen  
20 Mandy 
21 Koen  
24 Denise  
29 Dirk  
30 Lia  
30Lotje  
Van harte gefeliciteerd allemaal! Maak er weer een 
gezellige dag van ondanks de beperkingen. Maar 
de taart kan er toch wel bij denk ik zo! 
 
INTERVIEWS 
In december 2002 verscheen het eerste interview 
in deze nieuwsbrief. Een idee van Corrie.  
In het begin alleen bedoeld voor de medewerkers.  
Zie nu pas dat ze er zelf nooit in heeft gestaan. 
Wat doen we daaraan? Een van de deelneemsters 
Een van onze deelneemsters, Mariëlle, vond dat 
ook de deelnemers hun plekje in de nieuwsbrief 
moesten krijgen. Uiteraard was zij ook de eerste 
over wie een interview is verschenen. Dat was in 
mei 2006. Helaas is zij kort daar na overleden. 
Wat opmerkelijke opmerkingen in de interviews: 
Harrie was van mening dat zijn woonplaats De 
Hoef een voorstad is van Amsterdam. De redactie 
dacht dat het andersom zou zijn.  
Willie wil geen beschuitje eten 
want dat geef maar rommel. Zit 
wel wat in natuurlijk. 
Dat beschuitje is toch wel een 
dingetje hoor. De Volendamse artiesten zijn wel 
heel populair waarbij Jan Smit wel de grootste 
favoriet is. Dat moeten we hem toch een keer 
laten weten. Wie weet waar dat toe leidt.  

Chris wilde een beschuitje met Majoor Bosshardt, 
en dat is nog gelukt ook. Nou ja, een goed gesprek 
is het geworden. Ook mooi toch. Met dank aan 
Wout haar chauffeur. 
Wat niet gelukt is om Pieter van de Hoogeband en  
Inge de Bruijn te verleiden bij de zwemgroep te 
komen helpen, zoals Flora graag wilde! 
Wat wel heel vaak werd genoemd is het eten van 
een beschuitje met de hele zwemgroep. Dan 
moeten we wel heel veel rollen beschuit kopen! 
Heel ontroerend was de mededeling van Marcel, 
een beschuitje eten met zijn moeder in de hemel! 
Niels vertelde heel overtuigend dat hij bij zijn 
ouders thuis een witte muis had die Snuifje heette.  
Toch vreemd dat dat zijn ouders nooit is 
opgevallen. 
 
LIONS HAARLEMMERMEER-RINGVAART 
steunt Stichting de Aanloop! 
Lionsclub Haarlemmermeer-Ringvaart heeft voor 
haar eindejaar actie gekozen voor de Aanloop als 
goede doel. De opbrengsten van de actie gaan dit 
jaar dan ook naar onze Stichting! 
Dat wordt genieten van heerlijke wijnen en 
prachtige Amaryllisbollen en tegelijkertijd Stichting 
De Aanloop ondersteunen, 
kortom: een win-win actie!  
Voor meer informatie en 
bestellingen kunt u terecht op 
de website van de Lions of van 
St. De Aanloop.  
Let op: het is belangrijk dat u in 
het bestelformulier bij 'relatie' aangeeft 'De 
Aanloop'. 
Bestellen kan ook met een bestelformulier per post 
of mail, deze kun u downloaden via bovenvermelde 
websites: bestelformulier wijn en bestelformulier 
Amaryllisbollen 
 
ZIEKENBOEG 
Gelukkig geen meldingen. Mocht er wel sprake zijn 
van ziek en zeer, graag even melden. Een 
opbeurend kaartje wordt er dan in ieder geval 
gestuurd! 


