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RUSTIGE FEESTMAAND 
Ja, het is allemaal anders dit jaar. Gelukkig is St 
Nicolaas toch even langs geweest en heeft voor 
jullie allemaal een presentje achtergelaten die jullie 
inmiddels hebben ontvangen. Ook al mee 
gespeeld? Oeps, mocht dat wel? Denk het toch 
wel. Sint doet nergens moeilijk over dus hierover 
ook niet! En als je het in je schoen gekregen hebt 
mag het in ieder geval. Maar ik denk niet dat het 
daarin paste. En als de Sint weg is komen de 
kerstdagen en oud en nieuw er al weer aan.  
Maak er ondanks de corona-beperkingen toch  
gezellig tijdens die dagen. Als het 
goed is wordt het wel de stilste oud 
en nieuw sinds duizenden jaren. 
Geen vuurwerk deze keer. Een 
plaatje mag misschien wel! Voor zover het geen 
knalvuurwerk is gaan we dat toch missen denk ik. 
 
VERJAARDAAGEN. 
01 Aafke  
01 Denise  
07 George  
08 Martijn  
16 Anita 
16 Maria  
18 Mandy  
18 Vincent  
18 Richard  
18 Bart  
21 Yoran  
Van harte gefeliciteerd allemaal. Een extra feestje 
in deze stille feestmaand is nooit weg toch? 
De heerlijke gebak of taart zal wel weer smaken! 
Fijne verjaardag gewenst allemaal! 
 
LIONS HAARLEMMERMEER-RINGVAART 
steunt Stichting de Aanloop! 
Nog eens opnieuw opgenomen. Denk dat er nog 
steeds wijn en bollen beschikbaar zijn! 
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 
 
MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN 
Ik ben: George  
Ik woon in: Hoofddorp 
Wat  zijn je dagactiviteiten? 
Zwemles geven  in het 
Boerhavebad in Haarlem en in de 
Estafette in Nieuw Vennep. 
Helaas ligt dat nu stil! Verder 
werk ik nog voor de Voedselbank in Hoofddorp. 
Inpakken van de voedselpakketten. 
Wat voor beestjes heb je in huis? 
Welke leuke hobby’s heb je? 
Zwemmen, lezen, sporten en muziek luisteren. Als 
ik erg vrolijk ben dan dans ik er ook bij! 
Wat heb je het liefst op je bord? 
Syrisch eten, ik kom ook uit Syrië. Maar daar werd 
het wat gevaarlijk. Dus ben ik hierheen gekomen. 
En wat lust je echt niet? 
Ik eet alles, zolang het maar gezond eten is! 
Naar welke muziek luister je graag? 
Klassieke muziek, Mozart bijvoorbeeld! Piano en 
vioolmuziek vind ik erg mooi. Hoewel ik ook “Mag 
ik dan bij jou” van Claudia de Brey erg mooi vind. 
Waar mogen we je ’s-Nachts voor wakker maken? 
Gezellig een kopje koffie drinken samen! 
Wat is je favoriete vakantieland? 
Zweden, daar heb ik familie wonen! 
Wat is je favoriete TV-programma? 
Ik kijk naar de Nederlandse televisie om mijn 
Nederlandse taalgebruik te verbeteren. Films met 
ondertiteling zij daar ook goed voor! 
Met wie zou je een beschuitje willen eten? 
Met een leuke vriendin! 
 
ZIEKENBOEG 
Geen meldingen dus iedereen gezond? Gelukkig 
maar. Fijne kerstdagen en een goede 
jaarwisseling! 


