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GELUKKIG NIEUWJAAR

13 Charlotte
20
16 Dorine
21 Harrie
22 Rajeev
20
29 René
Allemaal van harte gefeliciteerd. Maak er toch een
feestje van, al is het op enige afstand.
Die drievoudige zoenen mogen best nog een tijdje
wegblijven denk ik. Maar een zou wel weer prettig
zijn toch, als dat zou kunnen!
Maar corona gaat ons niet beletten taart/gebak te
eten. Dat nooit!
VERGETEN LUSTRUM
Ja, helemaal vergeten in deze vreemde tijd. De
Spetters bestonden vorig jaar op 10 oktober toch
wel 45 jaar. Wat zijn we gegroeid in tal en last in
die tijd. Nou ja, met die last valt het wel mee
hoor. Spetters zijn nooit lastig toch? In het
oktobernummer van vorig jaar stond nog een
oude foto uit de eerste jaren. Daar stonden
ongeveer 30 personen op, deelnemers en
medewerkers. En bekijk nu de foto hieronder
eens. Dat zijn er toch echt veel meer.

Dat klinkt goed wat mij betreft. Het is ook onze
wens voor jullie allemaal!
2021 IS DAT NIEUWE JAAR
Wat gaat dat ons brengen? Al willen we het
allemaal graag, zwemmen zit er nog niet in.
Corona zijn we nog niet de baas. Het heeft me
ook even te pakken gehad, maar dat is allemaal
prima afgelopen, niet eens zo erg ziek geweest.
Klein beetje maar. Het is weer voorbij gelukkig.
Het blijft afwachten wat er, wanneer mogelijk
wordt. We kunnen niet wachten, maar we moeten
wel. Tja, het is wat allemaal. Intussen moeten we
er voor zorgen om er het beste van te maken.
Gezelligheid in huis vinden en dat lukt toch wel?
We zijn flinke Spetters. We slaan ons er
doorheen!
VERJAARDAGEN
03 Ingrid
07 Jan
80
10 Marloes
12 Marjon

En daar is de groei van de laatste 5 jaar nog niet
bij!
ZIEKENBOEG
Geen vervelende berichten gehoord dus we gaan
er vanuit dat iedereen gezond gebleven is. Als het
anders is meld het dan toch even. Je weet een
opbeurend kaartje krijg je dan in ieder geval
toegestuurd!

