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Vol verwachting klopt ons hart want Sinterklaas is 

dicht in de buurt. Daarna gaan 
we ons voorbereiden op het 

kerstfeest, ja het wordt lichter al 

merk je het niet direct, de 
donkere dagen voor kerstmis 

zijn bijna voorbij. 
En tot slot van die maand gaan we 

aan de 

DECEMBER 
oliebollen en 

appelflappen. 
Heerlijk toch? 

Allemaal fijne feestdagen gewenst, een goede 
jaarwisseling. 

De nieuwsbrief heeft haar 25ste jaargang voltooid.  

Viert haar vjifde lustrum, gaat nu dus op weg 
naar het zesde!  

AGENDA 
18 december, eindejaarsbijeenkomst voor alle 

Aanloopmedewerkers! 

24 en 31 december,wordt er niet gezwommen, 
waarom? Kerstvakantie en Nieuwjaar. 

En ook op 7 januari is het nog steeds vakantie! 
14 januari, allemaal weer van harte welkom voor 

een nieuwzwemjaar! 

VERJAARDAGEN 

01 Denise                50 

07 George  
08 Martijn               45 

12 Piet 
16 Maria 

18 Mandy 

18 Vincent               25 
18 Richard  

18 Bart                    35 
21 Yoran van Giersbergen 

23 Ilse van Deventer-Boon 

Van harte gefeliciteerd en een fijne 

verjaardag gewenst. En we weten allemaal 

wat daar bij hoort, taart natuurlijk! 
 

MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN 

Ik ben: Semjon  

Ik woon in Hoofddorp aan 

de Hankstraat 

Wat zijn je dagactiviteiten?  
Ik werk in het Dagcentrum 

in de keuken.  

Wat precies, nou alles wat er in de keuken moet 

gebeuren. We maken ook (menu?)kaartjes en 

bloemetjes. Het is best gezellig werken daar.  
Heb je beestjes in huis? Nee niet aan de 

Hankstraat. Vroeger thuis wel, daar hadden we 

een poes. 

Welke leuke hobby’s heb je? 

Schrijven, verhaaltjes over Amsterdam. Daar zijn 

we best benieuwd naar Semjon, wie weet zetten 

we nog eens zo’n verhaaltje in de nieuwsbrief! En 

verder vind je het zwemmen ook best fijn toch? 

Wat heb je het liefst op je bord? 

Lasagne, spaghetti, eigenlijk alles uit de Italiaanse 

keuken vind ik wel 

lekker. 

En wat schuif je er het 

liefst vanaf? 

Zuurkool, dat vind ik 

echt niet lekker! 

Naar welke muziek 

luister je graag? 

Nederlandstalig, dat hoor ik graag. Een echt 

favoriete zanger of zangeres heb ik niet. 

Waar mogen ze je ’s-Nachts voor wakker maken? 

Voor een heerlijk kopje koffie! 

Wat is je favoriete vakantieland? 

Ik blijf graag in Nederland, Centerparks vind ik 

erg goed! 

Wat is je favoriete tv-programma? 

Zonder meer “Beste Zangers” een heel erg leuk 

programma. En allemaal goede zangers.  

Met wie zou je graag een beschuitje eten? 

Heel gezellig met z’n allen! Dat worden veel rollen 

beschuit Semjon, maar wel een heel leuk idee! 

 

DROEVIG BERICHT 

Eerst het nare bericht dat Gerrit een 

hersenbloeding heeft gehad. Daarna is het helaas 

snel gegaan, en is hij kort daarna overleden. 

Gerrit was al heel lang bij de zwemgroep actief. 

Bij het voorstellen werd hij altijd omschreven als 

een stoere vent. Eigenlijk is hij dat altijd gebleven. 

Wij wensen de familie en vrienden van Gerrit alle 

sterkte bij het verwerken van dit verlies! 

 

ZIEKENBOEG 

Voor zover bekend nog steeds leeg, mooi toch? 

  

 


