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DECEMBER 

De feestmaand, Sinterklaas is net geweest 

kerst en oud en nieuw 

komen snel dichterbij. 

Hopelijk wordt 2022 een 

beter zwemjaar dan 2020 

en 2021.  

Het is bij twee keer 

gebleven dit jaar, dat zal 

volgend jaat toch wel beter 

zijn!.Laten 

we 

optimistisch blijven. 

Misschien dat het lukt op 15 

januari weer te beginnen, 

en dan doorgaan. Je zult er over lezen in 

de volgende nieuwsbrief. Voorlopig gaan 

we uitzien naar een vrolijk, gezellig, 

gelukkig of zalig maar vooral vredig 

kerstfeest. Dat gaan we er van maken 

toch? 

En dat vuurwerk?Op een plaatje mag het 

nog wel.Geeft geen herrie dus …is het 

goed! 

 
VERJAARDAGEN 
01 Aafke  
01 Denise        
07 George        65 
08 Martijn  
16 Anita             60 
16 Maria  
18 Mandy  
18 Vincent  
18 Richard  
18 Bart  
21 Yoran  
 
Allemaal van harte gefeliciteerd, maak er 
iets leuks en gezelligs van met taart 
natuurlijk! 
 

 

HET PAARD (vervolg) 

Het paard is een vluchtdier. Wanneer er 

gevaar dreigt, zal het wegrennen in plaats 

van aanvallen. Een paard kan dan ook wel 

erg snel lopen, wel 50 kilometer per uur! 

Paard of pony 

Het verschil tussen een paard en een pony 

is het verschil in schofthoogte, dat is het 

hoogste plekje op de rug bij het einde van 

de manenkam. Een pony heeft een 

schofthoogte van maximaal 157,5 cm. Als 

hij hoger is dan noemen we het een 

paard! 

Kleinste en de grootste 

De kleinste pony is de Falabella. De 

schofthoogte van dit ras is ongeveer 70 

cm, dat is we heel klein toch? Dat is net zo 

groot als een Duitse Herdershond. Het 

grootste paard is het Shire paard. Die kan 

een schofthoogte bereiken van 200 cm.  

Nog een keer het paard dan is die wel 

klaar. Volgende nieuwsbrief dus. 

 

Kerstwensjes 

Vele wensen die komen 

laten je van Kerstmis dromen 

Groene lintjes dennentakjes 

een leuke tekst, fijne Kerst 

Sfeervol en mooi verlicht 

voor jou een Kerstgedicht 

Van Hees Annie België 
 

ZIEKENBOEG 

Leeg voor zover bekend, mooi toch? 

 

Wij wensen jullie een mooie kerst en alle 

goeds voor 2022, met veel zwemplezier! 

 


