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AGENDA 
19 november, oranjedag. Het Nederlands elftal 
voetbalt weer om het wereldkampioenschap. En 
wij houden dan traditiegetrouw een oranjedag. 
Allemaal iets van oranje aan of bij je. We maken 
er weer een feestje van! 
24 en 31 december wordt er niet 
gezwommen, waarom? Kerstvakantie en 
Nieuwjaar. 
En als we toch bezig zijn, ook op 7 januari is 
het nog steeds vakantie! 
 
VERJAARDAGEN 
02 Wilfred  
06 Teun  
10 Richard  
11 Reinout  
12 Jan Koen 
20 Mandy             35 
21 Koen                70 
24 Denise  
29 Dirk  
30 Lia  
30 Lotje                 30 
Allemaal van harte 
gefeliciteerd. Maak er vrolijke feestjes van, 
uiteraard met heerlijk taart. 
 
MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN 
Ik ben: Gerard 
Ik woon in Bennebroek 
Wat zijn je dagactiviteiten?  
Werken op de boerderij van 
De Hartekamp. Daar verzorg 
ik de dieren en doe allerlei 
werkzaamheden die bij een 
!boerderij horen. Schoon en 
netjes houden van de stallen, en meer van dat 
soort dingen. Heb je beestjes in huis? Ja, ik heb 
goudvissen in een aquarium.  
Welke leuke hobby’s heb je? Zwemmen 
natuurlijk. Maar fietsen en tv kijken vind ik ook 
leuk om te doen! (Ja, ook wel op de fiets naar 
het zwembad, hoop dat het vanuit Bennebroek 
niet te ver is. Redactie). 
Wat heb je het liefst op je bord? Pasta vind ik 
wel heel lekker.  
En wat lust je echt niet? Zuurkool kun je mij  
beter niet voorzetten! Maar verder lust ik bijna 
alles hoor! Naar welke muziek luister je graag? 
Allerlei gezellige muziek. Graag Nederlands! 

Waar mag iemand je ’s-Nachts voor wakker 
maken? Mmmm gewoon niet doen!  
Wat is je favoriete vakantieland? 
Dat is Duitsland. Ik ben daar wel eens naar een 
pretpark geweest, reuzeleuk! 
Wat is je favoriete tv-programma? GTST! Maar 
ook actiefilms kijk is heel erg graag. Het kan me 
niet spannend genoeg zijn! 
Met wie zou je wel eens een beschuitje willen 
eten? Nou een beschuitje hoeft niet zozeer, 
maar ik vind Jaap wel een gezellige vent! 
 
ZWEMVIERDAAGSE 
Ja, na twee jaar onderbreking waren we er weer 
bij. Met negen deelnemers waarvan twee 

debutanten, ofwel een tweetal dat voor het eerst 
van de partij was. Nou ze hebben het geweldig 
gedaan. Een paar spetterende  bikkels zwommen 
zelfs 1000 meter per avond. Ze zijn allemaal in 
de bloemen gezet, en medaille en een oorkonde 
voor de fantastische prestaties 
 
NIEUW EN TERUG 

Ja, de een 
is nieuw de 
ander 

teruggekeerd. Imad  is erbij gekomen en Inez N 
is weer terug. Van harte welkom allebei 
 
ZIEKENBOEG 
Geen meldingen dus alles gezond? Hoop het 
maar! 
 


