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GEDULD 
Is een schone zaak zegt men wel. En we zullen 
onze hoeveelheid geduld nog wel een poosje 
moeten aanspreken. En dat vaccineren gaat ook 
nog niet zo snel. Maar een ding is zeker, er komt 
een eind aan.  
Eenmaal zal het zwemwater weer voor ons zijn. 

Dan wordt er weer gespetterd dat het een lieve 
lust is! Zoals op deze foto. Dan worden er weer 
oneindig veel banen gezwommen. 
 
VERJAARDAGEN 
05 Roel  
07 Bep  
08 Walter  
08 Fleur  
13 Robine  
14 André 
16 Elbert      35 
17/97 Thomas Pitters 
22/70 Gert Ooms 
24/05 Jamie Schutte 
28/42 Ans v.d.Elst 
 
Hartelijke felicitaties voor allemaal. Maak er een 
gezellig feestje van. Met de taart zit het wel snor 
denk ik zo.  
 
VERDRIETIG NIEUWS 
Op 24 januari is Corrie Lamboo, na een kort 
ziekbed, overleden. 
Jarenlang is zij actief geweest voor St. De 
Aanloop. Het meest bekend natuurlijk door, en als 
hoofdleidster van, “Sportief Bewegen” in Nieuw 
Vennep. 
Maar zij stond ook zo ongeveer aan de wieg van 
de zwemgroep. Zie de foto geknipt uit de 
groepsfoto van 1976 of daaromtrent. De hele foto 

in de nieuwsbrief van oktober vorig jaar.  Daar zit 
ze, helemaal vooraan.  Later is zij nog een aantal 
jaren hoofdleidster 
geweest van de  zwem-
activiteit. 
Veilgheid was voor haar 
belangrijk, daarom werd 
er geoefend met 
reddingsacties. 
De regelmatige in de 
nieuwsbrief 
verschijnende interviews, 
waren haar idee. 
Ook heeft zij nog een aantal jaren regelmatig een 
Aanloop-voetbalelftal opgezet en begeleid. De 
benoeming tot Lid in de orde van Oranje Nassau 
was dan ook volkemen terecht! 
Een belangrijke medewerkster van St.De Aanloop 
is niet meer onder ons. We zullen haar missen! 
Alle sterkte gewenst voor alle nabestaanden! 
Rust in vrede Corrie! 
 
NOG MEER VERDRIETIG NIEUWS 
Ook bereikte ons het bericht dat oud deelnemer 
Kees Ouwerkerk is overleden. Het was voor 
iedereen die hem gekend heeft, een bijzonder 
prettige en lieve man. Zo zullen wij hem in onze 
herinneringen bewaren. Wij wensen alle 
nabestaanden alle sterkte! Ook voor jou: rust in 
vrede Kees! 
 
IK BEN IK 
Ik ben ik 
Ik ben niet volmaakt 
Ik ben niet perfect 
Maar zo ben ik 
Ik weet wat ik wil 
Soms ben ik een prater 
Soms ben ik heel stil 
Om mij te leren kennen 
Moet je dit goed kennen: 
Ik ben wie ik zijn wil 
En zo moet je mij maar accepteren!!! 

Zo is het maar net! 

ZIEKENBOEG 
Geen bericht goed bericht denken we maar. Geen 
ziek en zeer kennelijk. Mooi toch! 


