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Van het bestuur 
We hebben er allemaal weer zin in om op te starten na deze lange en on-
voorziene stop door diverse Lockdowns.   
Ons geduld is danig op de proef gesteld, maar het is er nu toch van geko-
men. We hebben weer een spelochtend gehad en een KBO opening met 
een Eucharistie viering en een gezellige bijeenkomst. 
We kunnen weer een agenda maken voor zover dat tot nu toe mogelijk is. 
We kunnen u wel mededelen dat de fietstocht in ieder geval door gaat. Dit 
keer valt die op woensdagmiddag 18 mei.  
Hierover krijgt u natuurlijk nog nader bericht. 
 
AGENDA: 
 
Donderdag 14 april Spelochtend  9.30 uur St. Anthoniusgebouw 
Donderdag 12 mei Spelochtend  9.30 uur St. Anthoniusgebouw 
Woensdag 18 mei Fietstocht 13.30 uur Start vanaf de Spoorsingel 
Donderdag  9 juni Spelochtend  9.30 uur St. Anthoniusgebouw  
 
We feliciteren alle leden die in 
de maand april jarig zijn.  
 

 
 
 
 
 
 

PASEN 
 
Vroeger was Pasen een groot feest 
Niet alleen omdat de paashaas, 
er met zijn gekleurde eitjes was ge-
weest. 
 
Pa en ma zeer in hun sas, 
omdat de kinderbijslag binnen was. 
Alle kinderen in het nieuw gestoken, 
zelfs in een jurk met mooie stroken 

Met Pasen allemaal aangetreden, 
naar de kerk, voor de paasgebe-
den. 
Snel daarna weer naar huis 
lekker ontbijten, met gekleurde eie-
ren, 
in de keuken rondom het fornuis 
 
Daarna was het met de pret ge-
daan,  
de mooie nieuwe kleren moesten 
uit, 
die mochten alleen op zondag aan.  
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