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AGENDA 
25 februari, helaas geen zwemmen, het is 
voorjaarsvakantie net als op 4 maart! 
Maar op 11 maart zijn we er weer natuurlijk!!! 
VERJAARDAGEN 
05 Roel  
07 Bep                
08 Walter 
08 Fleur  
13 Robine  
14 André 
16 Elbert             
17 Thomas  
26 Hennie  
28 Ans  
Allemaal van harte 
gefeliciteerd maak er een vrolijk feestje van met 
natuurlijk heerlijke taart! 
UITSLAG BANENZWEMMEN 2022 
Dames: 
1 Mandy   
2 Debby  
3 Shobana  
Heren: 
1 Ronald   
2 Roy van  
3 Pieter 
Ook jullie allemaal gefeliciteerd, goed gedaan! 

 
MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN 
Ik ben: Richard 
Ik woon in Bennebroek 
aan de De Ruyterlaan. 
Wat zijn je 
dagactiviteiten? 
Ik werk op de boerderij 
van De Hartekamp. Mijn 
werk bestaat onder 
andere uit het voeren 

van de dieren en het schoonhouden van de 
stallen. Ik vind dat heel plezierig werk! 
Heb je beestjes in huis? 
Nee, we hebben geen beestjes thuis. Alleen op de 
boerderij. 
Welke leuke hobby’s heb je? 
Tv-kijken, legpuzzles maken, spelletjes doen 
zwemmen en tennissen!  
Wat heb je het liefst op je bord? 
Ik eet eigenlijk alles, en ik vind het ook allemaal 
lekker.  
Is er dan niets wat je niet lust? 
Nou ja als het dan moet, haring vind ik niet zo 
lekker! 
Naar welke muziek luister je graag? 
Housemuziek, maar Andre Hazes hoor ik ook wel 
graag! 
Waar mag iemand je ’s-Nachts voor wakker 
maken? 
Laat mij maar lekker slapen. Nou ja heel soms 
voor een portie patat. Maar echt heel soms! 
Wat is je favoriete vakantieland? 
Zonnige landen. Maar Nederland mag er ook zijn! 
Wat is je favoriete TV-programma? 
The Masque Singer vind ik wel heel erg leuk! 
Met wie zou je graag een beschuitje willen eten? 
Met vrienden en met papa! 
 

 
VERDRIETIG NIEUWS 
Helaas hebben we voorgoed afscheid moeten 
nemen van Dick Kastelijn, een rustige 
vriendelijke man die we zeker zullen missen oud-
deelnemer Karel Kolk is overleden. Wij wensen 
hun nabestaanden, waaronder natuurlijk ook de 
medebewoners van De Hartekamp, alle sterkte 
toe bij het verwerken van dit verlies. 
 

 
ZIEKENBOEG 
In deze rubriek is er niets nieuws 
te vermelden. Dat is eigenlijk 
best wel goed nieuws! 
Mocht er wel iets zijn dan horen 
we dat natuurlijk, toch? Daar 
mogen we toch wel van uitgaan! 
 
 


