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DUURDE KORT EN GING SNEL! 
Ja, dat kunnen we van dit zwemseizoen wel 
zeggen. Zijn we goed en wel op gang dan is het 
bijna alweer afgelopen. Gelukkig is er nog wel wat 
te beleven deze maand. We hebben de open dag, 
een feest in het Aanloopgebouw, en dan nog de 
slotmiddag. Natuurlijk iets bijzonders tijdens het 
zwemuur en een drankje na afloop. Daarom die 
dag de taxi’s wat later laten komen, een kwartier 
toch wel. Goede reden om allemaal op te komen 
draven zou ik zeggen 
 
AGENDA 
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. Hou er rekening mee dat er nabij het 
Aanloopgebouw weinig parkeerplaats is. Kom 
zoveel mogelijk met de fiets, lopend of met het 
openbaar vervoer. 
25 juni, alweer de slotmiddag van dit seizoen, 
met natuurlijk een drankje na afloop en wie weet 
wat er nog meer gebeurd. Denk erom de taxi 
wat later te laten komen! 
3 september, we gaan weer beginnen, en 
hopelijk nu een volledig seizoen. Daar zijn we 
allemaal aan toe toch? 
 
VERJAARDAGEN 
Juni 
10 Robert  
10 Niels  
13 Dave  
12 Thea 
13 Roy                 30 
15 Pieter 
18 Cecile 

22 Sam  
22 Gemma  
24 Sabine              25 
28 Pieter  
29 Willeke              50 
Juli 
10 Anna 

15 Debby  
15 Willie                60 
16 Brian  
17 Flora  
20 Ronald  
22 Arjan  
28 Gerard  

Allemaal van harte gefeliciteerd. Maak er gezellige 
feestjes van. Natuurlijk met taart, maar dat 
spreekt vanzelf toch? 
Twee maanden tegelijk want in juli en augustus 
komt er geen nieuwsbrief. De augustus jarigen 
volgen in september. 
 
NIEUWE DEELNEEMSTER 
Ook hartelijk welkom Mascha. We hebben al de 
indruk dat je het best naar je zin hebt bij ons, en 
wij vinden het fijn dat je erbij gekomen bent.   
 
DE BOERDERIJ 
Het varken 
Melkveebedrijven zie je vaak al van veraf. Zo’n 
heeft vaak grote schuren en in de wei lopen de 
koeien. Hoe zit dat nou met varkensbedrijven?  
Varken zie je bijna nooit buiten. Zijn er dan geen 
varkensbedrijven in Nederland? Ja zeker, heel 
veel zelfs, maar de varkens op de bedrijven zie je 
niet, omdat ze bijna allemaal binnen in de stallen  
worden gehouden. 
In Noord-Brabant en 
Gelderland tref je de meeste 
varkensbedrijven aan.  
Namen 
Vrouwtjes varkens noemen 

we zeugen. De mannetjes 

worden beren genoemd.. Jonge varkens worden 

biggen genoemd.  

Gebruiksdoel 

Varkens worden in de eerste plaats gehouden om 

het vlees dat ze produceren.  Een vleesvarken 

wordt geslacht als hij ongeveer 100 kg weegt. 

Varkenshuiden worden gebruikt als kunsthuid bij 

mensen met brandwonden. Het is dan een soort 

verband. Voor het maken vas kwasten en borstels 

worden varkensharen gebruikt. 

Voeding 

Varkens zijn echte alleseters, als ze de kans 

krijgen eten ze eikels, wortels, gras, wormen en 

slakken. Op grote varkenshouderijen krijgen ze 

dat niet te eten. Daar krijgen ze alleen 

varkensbrok (bix). Wordt vervolgd 

 

ZIEKENBOEG 

Gelukkig nog geen berichten over ziek en zeer 

ontvangen.  


