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EEN DUBBELNUMMER
Het is er niet van gekomen om begin maart
een nieuwsbrief te maken. Daarom nu maar
een maart/april editie. Over een koude
maand februari, waarin zomaar weer eens
een echt pak sneeuw is gevallen. En het zo
hard heeft gevroren dar er weer volop
geschaatst kon worden. Dat hebben we heel
lang niet meegemaakt! Intussen begint de
lente op stoom te komen. Overal zie je de
narcissen bloeien. Het speenkruid kleurt geel!
Ondanks corona toch een mooie tijd.
Geniet van wat er is!
En als we het toch over de lente hebben,
hierbij wat zinnetjes daarover:
- Ga uit je bol tulp!
- In de lente geef je de tuinman een
schop!
- Geen winter duurt eeuwig, geen lente
slaat haar beurt over!
- Hoe triest zou november zijn als we
niets zouden weten van de lente!
- Winter is zooo passé!
- Poëzie is over de lente zingen in de
herfst.
- Ik wil je krokussen!
- Lente, als de vogels de plek van je
wekker innemen!
- Laten we de bloemetjes buiten zetten!

April
03/84 Jacco
16/88 Vanessa
27/47 Daniëlle
27/67 Carla
28/86 Manon
35
Allemaal van harte!
GEFELICITEERD
Wij wensen je een wereld vol bloemen
Wij wensen je een wereld vol licht
Wij wensen van alles het beste:
Een glimlach op je gezicht

VERJAARDAGEN
Maart
01 Chris
01 Janny
07 Semjon
07 Fred
08 Loek
13 Olga
13 Lisa
13 Ricardo
14 Sharon
15 Monique
18 Marlous
19 Hennie
21 Marcel
27 Dick
30 Leo

45

60
40

Wij wensen je een leven vol liefde
Geen tranen, geen zorgen, geen pijn
Dat iedere dag hier op aarde
Voor jou een cadeautje mag zijn
HET IS NOG NIET ZOVER
Maar het gaat ongetwijfeld weer gebeuren
dat we weer gaan zwemmen, kajakken en
duiken. Dan
gaan we weer
een open dag
vieren. We
kunnen niet
wachten
nietwaar,
maar het
moet nog wel e en tijdje. Eerst moet er nog
stevig doorgeprikt (gevaccineerd) worden. Ze
zijn er druk mee bezig.
Maar het kan
ons niet snel
genoeg gaan
toch?

ZIEKENBOEG
Gelukkig geen berichten over ziek en zeer
ontvangen. Iedereen gezond dus! Mooi!
Tot de volgende Nieuwsbrief maar weer!

