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MEIMAAND IS BLOEIMAAND 
Dus dat betekent ook dat meimaand bijmaand is… 

Inmiddels zijn ze wel te bespeuren, maar het is 

nogal mondjesmaat door 
het nog te koude voorjaar 

en daarmee (te) weinig 
bloeiende bloemen: bijen 

die op zoek zijn naar nectar, 
de godendrank. Maar ook de dagelijks 

noodzakelijke voeding voor bijen. 

 
JUBILEUM 

Ja, het is weer zover, 55 jaar is De Aanloop 
geworden dit jaar. En na twee rustige jaren 

mogen we dat wel gaan vieren in ons eigen 

gebouw aan de Kruisweg in Hoofddorp. Een feest 
voor alle deelnemers aan activiteiten van De 

Aanloop. Van 13.00 u tot 16.00 u zijn jullie 
allemaal welkom. Het gaat bol staan van allerlei 

feestelijke 
activiteiten. Muziek? 

Ja toch zeker? Een 

hapje en een drankje 
is er ook bij! 

Datum, zie agenda! 
  

AGENDA 

7 mei, helaas geen zwemmen. Het is nog 
meivakantie. 

11 juni, jaarlijkse open dag. Dus nodig ouders, 
vrienden, opa’s en oma’s uit om te komen kijken’. 

Kunnen ze zien hoe gezellig die zaterdagmiddag 
in het zwembad is! 

18 juni, geen zwemmen, viering jubileum van De 

Aanloop.  
25 juni, alweer de slotmiddag van dit seizoen, 

met natuurlijk een drankje na afloop en wie weet 
wat er nog meer gebeurd! 

 

NIEUWE DEELNEMER 
Joost, is alweer een 

nieuwe deelnemer bij de 
zwemgroep. Hartelijk 

welkom Joost. Je zult je 

vast goed gaan 
vermaken bij ons. Dat 

komt helemaal goed. Er 
is nog een nieuw 

deelneemster maar die 
gegevens komen nog! 

 

 
 

 
 

 

VERJAARDAGEN 
02 Sander 

09  Willeke  50 

10 Jan             70 
15 René          55 

15 Nura          35 
17 Joost         35 

26 Ingrid  
27 Sylvia  

29 Roy van  

Allemaal allerhartelijkst gefeliciteerd. Maak er een 
mooie dag van met lekkere taart. En dan ook nog 

cadeautjes? Het kan niet op! 
 

DE BOERDERIJ 

Ja, vorige keer heb ik het varken beloofd. Maar 
eerst moet eigenlijk waarmee we hadden moeten 

beginnen. Want daar gaat het allemaal over: de 
boerderij. 

Er zijn verschillende soorten landbouwbedrijven. 
Zo heb je akkerbouw-, tuinbouw-, veeteelt- en 

gemengde bedrijven. We hebben het hier alleen 

over bedrijven met vee. Met vee wordt bedoeld 
de dieren op de boerderij waarmee de boer zijn 

geld verdient. 

Boerderij Zorgvrij 

Zorgvrij is een biologisch veeteeltbedrijf mer 

ongeveer 30 koeien en 30 schapen en heeft een 

educatieve functie. De naam zegt het al: hier kan 

klein en groot zorgeloos genieten van het 

boerenleven. Koeien aaien, lachen om de varkens 

die een modderbad nemen, op avontuur in het 

Spinnenbos of spelen in de speeltuin. 

In de winter staan de koeien op stal en mogen ze 

gevoerd worden met koeienbix. Sinds november 

2016 is Zorgvrij op de biologische toer. Het land 

wordt biologisch beheerd, en de koeien lopen los 

in de potstal. Maar op een mooie dag , kan het 

zomaar zijn dat ze even naar buiten mogen. 

Uiteraard ontbreken 

de kippen, geiten, 

varkens en konijnen 

niet op Zorgvrij! 

Volgende keer echt de varkens, beloofd! 

 

ZIEKENBOEG  

Leeg voor zover bekend. Mooi toch? 

 

 

 

 


