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Leden van verdienste 



Computer 
Voorzitter M.H.T.Suppers  Kruidbergerweg 53 2071 RB   Santpoort Noord  023-5372115  marius@suppers.net 
Secretaris  J.M.J.Wisse  Schutterstraat 8  2024 RD   Haarlem    023-5273585                                      
Penningm. J.M.J.Wisse  Schutterstraat 8  2024 RD   Haarlem    023-5273585   NL17INGB0005736100                                    
Hb. vertegenw. A.Schmalgemeijer Westhove 74  2134 VP    Hoofddorp   06-12536587    
Clubavond:  maandag  van 19.15 tot 22.30 uur   Emailadres: assvcomputer@gmail.com 

 

Handboogsport 
Voorzitter            R.Haring      
Secretaris M.Heymans  Emailadres:  assv.handboog@icloud.com    
Penningm. S.T.Wijs  NL21 INGB 0003 366027   
Hb. vertegenw.    H.van Steenbergen  
Clubavond:  dinsdag en vrijdag van 19.00 tot 23.00 uur    

 

Darten 
Voorzitter C.Wanders  Arendonksingel 94     1066 LA  Amsterdam   06-23272579 
Secretaris a.i. C.Wanders 
Penningm. M.Wanders  Arendonksingel 94     1066 LA   Amsterdam   06-51118165  NL23INGB0009065323 
Hb. vertegenw.   C.Wanders 
                            Clubavond:  Woensdagavond     Emailadres:  a.s.s.v.dartclubamsterdam@gmail.com 
 

Biljarten 
Voorzitter F.Sterk   Crabschuytstraat 104  1034 BL Amsterdam   06-17994970   
Secretaris J. v/d Brugge    Olympus 24  2182 TG     Hillegom   0252-521041 vanderbrugge2@casema.nl 
Penningm.  R.P.Ram  F.Zeijdelaarweg 6 1382 MB    Weesp   06-55896667  NL96INGB0004584646  
Hb vertegenw. F.Sterk     
Clubavond: Maandag t/m vrijdag   

 

Klaverjassen 
Voorzitter P.Viersma  1e Jan Steenstraat 39b  1072 NB   Amsterdam  06-42216052   
Secretaris R.van Dijk    Monnickendammerweg 53 1023 EB   Amsterdam  06-39340112 
Penningm. J.H.Viersma - Boeschoten 1e Jan Steenstraat 39b                    1072 NB   Amsterdam                       NL67INGB0004784891  
Hb.vertegenw. P.Viersma      
Clubavond:  Elke vrijdag vanaf 20.00 uur              Emailadres Secr.:  richard.v.vandijk@gmail.com       Emailadres  penningm.: piet4sma@kpnmail.nl 

 

Line-Dance 
Voorzitter C.van Rijn-Gerzee van Speijkstraat 77 d  1057 GN   Amsterdam  020-6168190 
Secretaris D. van der Hurk               Dillenburg 19           1065 HN   Halfweg       
Penningm. I. van der Hurk  Dillenburg 19   1165 HN   Halfweg  020-4978610 
Hb.vert.   C.van Rijn-Gerzee      
Clubavond:          maandag    Emailadres:  

 

 
Dagelijks bestuur 
Voorzitter  Vacant  
Secretaris   J.M.J.Wisse       Schutterstraat 8                2024 RD    Haarlem   023-5273585  
Penningmeester  F.Hardeman       Poseidonsingel 55d   1363 TR     Almere   06-33167551                            
ASSV Gironummer IBAN:   NL35INGB0004510278 
2e Penningmeester  M.H.T.Suppers         Kruidbergerweg 53  2071 RB     Santpoort Noord                         023-5372115 
Alg.Adjunct    P.Meerveld       Wales 8         1448 JK     Purmerend   0299-439869 
 
                            E-mail adres:  assvpost@gmail.com   (email niet gebruiken voor opzeggingen) 
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Schietsport 
Voorzitter A.B.Thijsse  Regulierstraat 17    1947 GN   Beverwijk  06-15839985  albert.thijsse@khe.eu 
Secretaris E.Gardien  Regulierstraat 17   1947 GN   Beverwijk   06-33698278  kabouter_el@live.nl 
Penningm. E. ter Hofstede  Merwede 17   1703 KP    Heerhugowaard NL85INGB0004821330  
Hb.vertegenw.   A.B. Thijsse 
Emailadres afd. Schietsport:  schietsport.assv@gmail.com                              
Clubavond:  elke maandag, woensdag en donderdag 19.30 tot 22.30 uur    

Showdown 
Voorzitter  N.Grollé   Muiderwaard 136  1824 XV  Alkmaar  06-21267491  nico_grolle@hotmail.com 
Secretaris J.Bakker-Kalff               Reigersbek 65         1441 SX   Purmerend  0299-413391                               
Penningm.  J.Jonk-Brouwer  Boelenspark 41   1131 PZ Volendam  06-42431749 NL44RABO0300561717                          
Hb.vertegenw. J.Jonk-Brouwer email:    jonk.m@ziggo.nl   
Email adres secretaris:  secretarisassvshowdown@ziggo.nl 
Clubavond: elke woensdag van 19.30 tot 22.00 uur   

Sjoelen 
Voorzitter  A.Groot-de Pruis               Mont Blanc 117   1186 AR Amstelveen  020-6470609  
Secretaris  A.Binneveld  Marga Klompélaan 35  1067 TV Amsterdam  020-6131729  of  06-43168595 
Penningm. J. Binneveld  IJweg 132                            1161 GD Zwanenburg  06-51528869 
Hb.vertegenw. A.Binneveld 
Emailadres secretaris:   rudeaprint@gmail.com 
  

Clubavond: elke dinsdag van 19.30 tot 22.30 uur   

 
Telefoon A.S.S.V.  (bar)     020-6000472    Adres A.S.S.V. gebouw :  Ouderkerkerlaan 10       1115 NS  Duivendrecht 
 

Ledenadministratie:  Secr. H.Wisse 
 

Zaalbespreking:        Pia Meerveld,  06-46872959  of via:  e-mail: meerveldpia@gmail.com  
Algemeen E-mail adres voor ASSV :      assvpost@gmail.com   
Naar dit e-mail adres kan de post voor alle Assv zaken gestuurd worden; Kopij voor de Koppeling, mail voor bestuur etc. 
Ook voor ledenadministratie wijzigingen. Niet voor opzeggen lidmaatschap! Dit dient schriftelijk te gebeuren bij de secre-
taris van de eigen afdeling  (persoonlijke leden zeggen op bij de 2e penningmeester) 
 

Homepage    :            www.assv.nl 

Tafeltennis 
Voorzitter R.Bijlsma  Gaffel 60   1319 BV   Almere  036-5365452  
Secretaris R. Staphorsius   Ooievaarstraat 78                1506 XP    Zaandam  06-37790483 
Penningm. E.Schijf                Gaasperdamstraat 52  1507 JX     Zaandam  075-6705884    NL23INGB0005018580  
Hb.vertegenw. R. Staphorsius     
Trainingsavonden: Maandag, Donderdag en Vrijdag van 19.00 tot 23.30 u.              Competitieavonden: Dinsdag en Woensdag van 19.00 tot 23.30 u.  
Emailadres: bestuur@ttv-assv.nl            Website: www.ttv-assv.nl/ 
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LET OP !! Gaarne de evenementen en de kopij voor de Koppeling opgeven aan de redactie  

vóór  20-03-2022  
Insturen via Email :  assvpost@gmail.com 

 

Beems W.A.   5-mrt 
Erhardt-Trok T.  6-mrt 
Laere R.I. van   6-mrt 
Lublink D.   7-mrt 
Dellenbag J.   9-mrt 
Vries - Kromhout J.de 10-mrt 
Visser N.    11-mrt 
Sikkens C.A.M.   12-mrt 
Smid  M.    13-mrt 
Kolk - Mulder C.C.W. v/d 14-mrt 
Ditzel A.    15-mrt 

 

31-03-2022:     Algemene ledenvergadering. Aanvang 20.00 uur 

 

 

 

 

 

LET OP: Alle bovenstaande evenementen kunnen door Corona-maatregelen wijzigen/vervallen. 

Let op mededelingen in o.a. de Koppeling en op WWW.ASSV.NL 

Tool G.K.    15-mrt 
Wegman-Bos J.   16-mrt 
Dabroek  J.C.   17-mrt 
Herman H.   18-mrt 
Wilting J.    19-mrt 
Haas-Roor E.P.   21-mrt 
Fijnenberg W.   25-mrt 
Zuidam - Edzes G.van 27-mrt 
Dijk J.van    29-mrt 
Jong K. de   29-mrt 
Kreijt N.    29-mrt 
Post-Teeuwen M.  30-mrt 
Hopman - van Noord G. 31-mrt 



Beste ASSV leden, 
 
Door alle Corona-maatregelen heeft ASSV de afgelopen twee jaar geen algemene ledenvergadering 
kunnen houden. Dit jaar gaan we weer een poging wagen en wel op: 

Donderdag 31 maart om 20.00 uur 

In deze Koppeling staan de agenda en de notulen van de vergadering van 28 maart 2019.        
(geen vergissing, het is echt zo lang geleden). 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het dagelijks bestuur 
Marius Suppers 
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Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de A.S.S.V. 
 
De vergadering zal worden gehouden op donderdag 31 maart 2022, in de recreatiezaal van de A.S.S.V. te Duivendrecht  
 
Aanvang 20.00 uur precies. Indien het volgens de statuten vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt de vergadering 
gesloten en wordt een nieuwe vergadering belegd, aanvang 20.15 uur op dezelfde plaats met dezelfde agenda. 
Tijdens de vergadering vinden er geen andere activiteiten plaats en is de bar gesloten. 
 

AGENDA 
 

1. Opening. 
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2019.  
3. Ingekomen stukken. 
4. a) Jaarverslag van de secretaris. 

b) Jaarverslag van de penningmeester. 
c) Verslag van de financiële commissie. 

5. Begroting 2023. 
6. Bestuursbeleid. 
7. Behandeling ingediende voorstellen. 

Pauze 
8. Bestuursverkiezing. 
9. Verkiezing financiële commissie. 
10. Rondvraag. 
11. Sluiting. 

 
Ad punt 7. 
Voorstellen dienen uiterlijk 24 maart aan het bestuur ter hand te worden gesteld. 
Alleen voorstellen die in de vergadering thuishoren worden in behandeling genomen. 
 
Ad punt 8.     
 

 
        
 
J.M. Wisse, secretaris. 

Aftredend en herkiesbaar   

Aftredend en herkiesbaar   

   

   

Aftredend in 2022   Commissaris afdeling Showdown 

Aftredend in 2022  Commissaris afdeling Sjoelen 

Aftredend in 2022  Commissaris afdeling Tafeltennis 

   

Agenda 
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van A.S.S.V., gehouden op donderdag 28 maart 2019. 
 

Aanwezig 50 personen inclusief 5 leden dagelijks bestuur. 
 
1. Opening. 

Om 20.00 uur opent voorzitter J. van Kooten de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. 
Volgens artikel 17, lid 10 van de statuten moet 1/5 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. 
Aangezien dit niet het geval is sluit de voorzitter de vergadering om deze vervolgens te heropenen. 
Nogmaals wordt iedereen welkom geheten. Speciaal woord van welkom aan de leden van verdienste J. de 
Vries–Kromhout en F. Hardeman.  
De aanwezigheid van politie en ambulance kort voor aanvang van deze vergadering heeft te maken met enkele 
jongelui die nadat ze waren overvallen angstig en gewond hun toevlucht hebben gezocht in onze                   
accommodatie. 
Op de ontvangen jaarstukken is abusievelijk een verkeerd jaartal komen staan. 
Vervolgens blikt voorzitter kort terug op het afgelopen jaar en vraagt een ogenblik stilte voor de ons ontvallen 
leden, F. Weidema, J. van Laarhoven, A. Daamen, H. van der Voort en A. Mossel. 
 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 5 april 2018. 
Er zijn geen inhoudelijke op-/aanmerkingen op het verslag zodat dit definitief gemaakt wordt. 
 

3. Ingekomen stukken. 
-Bericht van verhindering van: M Wanders-Hermans, I. Kooistra, N. v.d. Zee, R. Ram, dhr. en mw. Schuiten,     
N. Krijt, mw. Kwakernaat, dhr. en mw. Korenblek, P. Vermeulen, E. Gardien, A. Thijsse en P. v.d. Zee. 
-3 Verslagen van de kascontrole commissie. 
 

4. a) Jaarverslag van de secretaris. 
Er zijn geen op of aanmerkingen op het verslag. Dank aan H. Wisse. 
 
b) Jaarverslag van de penningmeester. 
F. Hardeman kijkt met voldoening terug op een geslaagd jubileumjaar. Het was een superjaar! 
De uitgaven waren door allerlei festiviteiten, traktaties en attenties hoog maar daarvoor was, zoals bekend, 
een bedrag gereserveerd.  
Hartverwarmend was de door een tweetal afdelingen georganiseerde actie “Hoe heet de beer”. De opbrengst 
hiervan € 302.00 gaat naar KIKA.  
Het ledenaantal en de afdelingsactiviteiten lopen helaas terug. Gelukkig loopt het wat betreft de “externen” 
tamelijk goed.  
Hierna geeft Fred een duidelijke toelichting op het financieel verslag waarbij hij aangeeft dat het niet gelukt is 
de cijfers van beide boekjaren te vermelden zoals gevraagd door W. de Graaf in de vergadering van 2018. 
Op de vraag van G. de Lange de kosten van de Koppeling te drukken door digitale verzending merkt              
penningmeester op dat de mogelijk bestaat en er ook gebruik van wordt gemaakt. 
Ieder lid heeft in dit opzicht een vrije keus. 

        A. Post vraagt of het niet zinvol is het geld van A.S.S.V. te beleggen 
        Penningmeester: Als dagelijks bestuur zijn we daar geen voorstander van. 
        Verder zijn er geen vragen en wordt het verslag goedgekeurd. 
        Hierna dankt voorzitter Fred Hardeman voor zijn inzet. Deze dankt op zijn beurt M. Suppers voor   

zijn assistentie en prettige samenwerking. 
 
 
 

Notulen 
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c) Verslag van de financiële commissie. 
De verklaring van de commissie wordt voorgelezen. Ze hebben geen onregelmatigheden gevonden en stellen de 
vergadering voor om de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De vergadering bena-
drukt dit verzoek met applaus. 
Vervolgens dankt de voorzitter de leden van de commissie voor hun werk. 
 

5. Begroting 2019. 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de begroting. Deze wordt geaccepteerd. 
 

6. Bestuursbeleid. 
Na vele jaren dezelfde prijshandhaving worden de consumptieprijzen met ingang van 7 april a.s. met             ge-
middeld € 0.05 verhoogd. 
 

7. Behandeling ingediende voorstellen. 
Er zijn voor deze vergadering geen voorstellen ingediend. 
 

Pauze. 
 

8. Bestuursverkiezing. 
        J. van Kooten treedt af als voorzitter. H. Pijlman- Kloezen heeft zich kandidaat gesteld voor deze functie.         
 Merendeel van de vergadering gaat akkoord en wordt Hannie officieel gekozen als  voorzitter.   

De commissarissen voor de afdelingen Showdown, Sjoelen en Tafeltennis worden door de leden van                
desbetreffende afdelingen gekozen. 
Voorzitter J. van Kooten dankt medebestuursleden, vrijwilligers en alle leden van A.S.S.V. voor de mooie periode 
bij deze vereniging. Na 20 jaar actief een bestuursfunctie te hebben bekleed als secretaris en na het overlijden 
van H. Meerveld als voorzitter, is het voor mij nu tijd om te stoppen. 
F. Hardeman dankt Jan voor zijn enorme inzet voor de vereniging en de prettige samenwerking al de jaren en 
biedt hem namens A.S.S.V. naast een prachtig boeket bloemen een cadeaubon aan, dit alles onderstreept door 
een welgemeend applaus vanuit de vergadering. 
Vervolgens stelt H. Pijlman zich voor als de nieuwe voorzitter. Hannie heeft kortgeleden haar werkzaamheden 
bij N.S. beëindigd. Ze is al 40 jaar lid van A.S.S.V. en heeft enkele jaren geleden tijdelijk de functie van 2e voor-
zitter bekleed. 
Naast het voorzitterschap blijft ze ook secretaresse van de afd. Line Dance. 
 

9. Verkiezing financiële commissie. 
G. Viersma treedt na twee jaar terug uit de commissie. Namens de vergadering hartelijk dank voor de inzet. De 
commissie wordt gevormd door K. Bergfeld en L. Seeboldt. Als reserve stelt A. Smalgemeijer zich beschikbaar en 
wordt gekozen door de vergadering. 
 

10.  Rondvraag. 
A. Smalgemeijer: H. Pijlman welke speerpunten heb je als gekozen voorzitter? 
H. Pijlman: Ben nog maar net gekozen als voorzitter en ik ga altijd in overleg met mijn medebestuursleden. 
G. de Lange: Kan de jaarlijkse ledenvergadering niet verschoven worden naar een andere dag dit i.v.m. met de 
geplande V.A.B.B.-wedstrijden. 
F. Hardeman: Ieder jaar is de Algemene Ledenvergadering op de laatste donderdag van de maand maart.      
Verzoek aan afd. biljarten dit vroegtijdig door te geven aan de V.A.B.B. i.v.m. planning wedstrijden.  Verplaatsing 
vorig jaar had te maken met de bereikbaarheid van de accommodatie tijdens de uitvoering van de Passion. 
Ook heeft G. de Lange vraag over de variabele temperatuur in de biljartzaal.   
F. Hardeman: Dit alles heeft te maken met het opstarten van de verwarming. Dit gebeurt kort voor opening  
accommodatie. Wanneer er overdag activiteiten zijn is de temperatuur in de avonduren wat hoger. Warmte 
regeling in accommodatie heeft onze volle aandacht. 
K. Bergfeld dankt het dagelijks bestuur voor alle inspanning en het gevoerde beleid afgelopen jaar.  
Vergadering benadrukt deze dank dit met applaus. 
 

10. Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter, onder dankzegging, de vergadering en wenst iedereen wel 
thuis.  

         
 

 L. van Lith,                                                                                           J. van Kooten,  

Notulist.                                                                                               Voorzitter. 
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Jaarverslag secretaris A.S.S.V 2020 – 2021 
 
Jaar 72 en 73 van onze vereniging : 
 
Zoals de traditie dat bij ons dat voorschrijft begonnen we ons verenigingsjaar met de              
gebruikelijke nieuwjaarreceptie op 4 januari de gelegenheid om elkaar de handen te schudden 
en het beste te wensen voor het komende jaar. 
Vervolgens hadden diversen afdelingen hun Nieuwjaars toernooien en begonnen de competities 
weer. 
De afdeling Biljarten, Darten en Klaverjassen waren al bezig met hun voorbereidingen voor hun 
jubileumjaar. Ook was er een internationale kwalificatiewedstrijd luchtgeweer. 
Kortom elke afdeling was druk aan plannen. 
 
En toen kwam het bericht dat er een zeer besmettelijke ziekte uit China was uitgebroken met de 
naam van een biertje!  Corona.  
Iedereen haalde zijn schouders op en ging over tot de orde van de dag. 
Maar Corona greep wereldwijd razendsnel om zich heen en maakte tienduizenden slachtoffers 
in een mum van tijd. Het gevolg was dat het hele land op slot ging en er niks meer kon.        
Niet meer lekker uit eten of ergens een biertje pakken, zelfs bij elkaar op bezoek of andere    
vormen van sociaal contact, het was in een keer gedaan met de dingen die wij zo normaal     
vinden. Zo ook op onze vereniging, op 10 maart  ging het licht uit en de deur op slot. Over en 
sluiten, geen activiteiten meer, geen vergaderingen, helemaal niets meer. 
Afwachten dus maar en de persconferenties volgen. Op 15 mei konden de voorzitters van de  
afdelingen bij elkaar komen (met inachtneming van de coronamaatregelen) om met elkaar te   
bespreken welke protocollen er gevolgd dienden te worden wanneer de boel weer van slot zou 
gaan. Elke afdeling maakte zijn protocol, het dagelijks bestuur zorgde voor desinfecteermidde-
len en iedereen was er klaar voor om op 31 augustus weer te starten. 
Vol goede moed gingen we van start maar na iets meer dan 3 weken moest de boel weer dicht. 
De teleurstelling was groot dat we tot 10 november gesloten zouden blijven. 
Het verenigingsjaar was toen voor alle afdelingen al een verloren jaar. Maar tot aan de kerst kon 
de A.S.S.V. weer beperkt open. Op 15 december gingen we weer dicht. Geen oudejaarsfeest, 
geen kerstversiering, geen nieuwjaarsreceptie. En zo werd het 2021. 
 
Op 19 mei 2021 mag de accommodatie pas weer beperkt open met inachtneming van de        
coronamaatregelen. Gelukkig worden we nog een beetje op de hoogte gehouden door de       
Koppeling en op de website maar omdat er geen activiteiten zijn is er ook niet veel te melden. 
Inmiddels is er een vaccin ontwikkeld en hoopt iedereen dat we snel weer naar het “oude”     
normaal kunnen gaan. Iedereen is optimistisch en heeft er zin in. 
Om de pijn iets te verzachten besluiten we om tijdens de zomermaanden waarin we normaal  
gesproken gesloten zijn deze op de woensdagmiddag en avond te openen. 
Onze voorzitter Hannie Pijlman treedt om persoonlijke reden tussentijds af en zit de A.S.S.V 
zonder voorzitter. De overige bestuursleden pakken gezamenlijk de taken op en doen wat ze 
moeten doen. De afdelingen doen hun best en draaien hun avonden, maar alles beperkt. 
Er worden wel voorbereidingen getroffen voor de feestdagen maar van een feeststemming is 
(nog) geen sprake. En ja hoor, op 23 december kregen we voor de zoveelste keer de opdracht om 
de accommodatie te sluiten. Deze keer tot 17 januari. Dus ook weer geen oudejaarsfeest en 
nieuwjaarsreceptie. Inmiddels is het 2022 en zitten we allemaal al bijna 2 jaar met deze ellende. 
Laten we hopen dat deze pandemie nu op zijn eind loopt en dat we bij onze A.S.S.V weer onze 
favorieten sport en ontspanning kunnen volgen. 
 
Hans Wisse 
Alg. secr. A.S.S.V. 

Verslag secretaris 
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M aandag 10 Januari; 
De kerstversiering maar weer opgeruimd, we hebben er niet veel plezier van gehad maar 

ja eind van het jaar beter, toen zijn we ’s middags maar gaan dansen was ook wel weer heel   
gezellig. We waren maar met z’n vijven, maar we hebben toch best wel weer aardig wat dansen 
gedaan. 
 

Maandag 17 januari, 
Ineke had gebeld dat A.S.S.V. weer helemaal open mocht dus dat we weer ’s avonds konden 
dansen. Muriël begint rustig aan zegt ze, in Febr. Komt ze pas weer met een nieuwe dans. We 
hebben 17 dansen gedaan, Muriël noemt het maar rustig aan. In de pauze kregen we van het 
bestuur een drankje voor het nieuwe jaar, altijd lekker, we waren met 7 mensen. 
 

Maandag 24 Januari; 
We hebben weer 17 dansen gedaan, sommige konden  we meteen doen en andere moesten even 
droog voorgedaan worden, maar vaak weten we geen namen maar als Muriël dan de muziek  
opzet weten we het weer. Vanavond waren we met 9 mensen, het worden er gelukkig iedere 
week meer. 
 

Maandag 31 Januari; 
Ineke belde ons zondag dat er geen dansen was, want Freddy, Muriël haar man had corona, ze 
vond het heel vervelend want we waren net weer begonnen maar hier is niets aan te doen. 
 

Maandag 7 Februari; 
We hadden een mailtje gehad van Muriël, nu had zij corona dus weer geen dansen. 
 

Maandag 14 Februari; 
Nou gelukkig Freddy en Muriël waren weer beter dus we konden weer dansen, we waren maar 
met 6 mensen maar we hebben wel veel dansen gedaan, hopelijk komen er volgende week wat 
meer mensen want alles wordt weer een beetje normaal, vanaf vrijdag komen er meer versoepe-
lingen en volgende week de rest. 
Dan krijgen jullie nog de jarigen van Januari en Februari, Helaas in Januari is er niemand jarig 
maar in Februari wel, 2 Februari Elly, 5 Februari Ineke 2, 20 Februari Hetty, 22 Februari      
Marijke, allemaal hartelijk gefeliciteerd. 
 
 
                                                      Elly de Gast 


