
 

Beste Dames 
  
Hier een verslagje vanaf de Bobeldijk .Wij wonen hier alweer drie en vijftig jaar. 
Na een paar jaar met een groep buurvrouwen lid geworden, toen nog om en om bij Griet 
Langenberg in Bobeldijk en de andere keer in Berkhout bij Wiebe Kistemaker. 
Buurvrouwen gingen eraf, zelf ook twee jaar, daarna weer lid geworden . 
Veel aanbod van cursussen, nu zeggen we “workshops” zoals boekbinden, quilten, schilderen, 
boekhouden, borduren ook besturen was erg in trek. Het was erg leuk. 
Want de Coronatijd was wel een beetje van afzien.  
Twee april 2020  is ons achterkleinkind geboren “Otis”!  Geweldig om 
mee te maken. Ze wonen in Hoorn. 
We gingen vroeg in de avond op raam-kraamviste! Staan zwaaien, best 
wel gek, maar onze kleindochter Romy wilde graag haar kindje laten zien. 
Dit hebben we een heel tijdje gedaan. 
De tijd gaat snel want Otis loopt nu en gelukkig kan ik nu oppassen wat 
leuk is. 
Hebben de tweede prik ook al gekregen dus het is even wat gemakkelijker. 
Moet wel goed blijven op letten vanwege mijn gezondheid. Moet om de drie maanden voor 
controle. Hebben ook onze zeilboot verkocht. Het werd te zwaar. We hebben vijf-en-veertig 
jaar gezeild, best wel even wennen! 
Van jonge mensen hebben we nu voor een week een motorboot gehuurd . 
Wat de NBvP betreft zit ik ook nog in het tuinclubje Sub Rosa. Dat ligt nu nog ook een beetje 
stil. 
Gaan in augustus weer wat ondernemen, nu moet een ieder zelf wat ondernemen . 
Voor de rest fiets ik veel en er is veel te zien onderweg. De fietsen gaan achter op de auto en 
lekker weg! 
Wat nu wel lekker is; je kan weer koffie drinken onder weg en naar het toilet. 
Dames jullie lezen wel we genieten thuis of even weg! 
Zo, blijf allemaal gezond en een fijne zomer!  Ik geef de pen  door aan Ineke Blankendaal.    

Groetjes Nel Knol.            

          

 
               Tuinreis Engeland 


