Teuntje 15 jaar!

Wie had het ooit gedacht dat Teuntje 15 jaar zou worden? De 14e verjaardag hadden we al
uitgebreid gevierd omdat dit waarschijnlijk de laatste zou zijn! Nou, Teun dacht daar anders
over! Ze is het afgelopen jaar zeker slechter gaan lopen, haar achterkant is zwak, maar met
wat hulp daarin en haar wilskracht, hobbelt ze hier nog steeds in de rondte. Het allerfijnste
ervan vind ik dat ze nog zo lekker verwend kan
worden. Ook de visite was die mening
toegedaan: wat een koekjes, staafjes, strips,
(van allerlei aard), kluiven, botten en vlees
heeft ze gekregen. De hele dag door was er
aanloop en alles bij elkaar zijn er ruim veertig
lieve Golden vrienden, familie en buren op de
koffie of borrel geweest. Jammer genoeg
konden we dit jaar niet buiten zitten, maar dat
mocht de pret niet drukken. Omdat het ook
vaderdag
was, kregen de aanwezige vaders een klein zakje
chocolade. Aan het eind van de dag hebben we alle
cadeaus verzameld en weer op de tafel uitgestald. Teun
kon het niet laten om aan haar cadeautjes even te
‘ruiken’.
Alle lieve, lieve mensen heel erg bedankt voor jullie
komst, de cadeautjes, de kaarten, de bloemen, de
mailtjes en de appjes.

Wij hopen dat Teuntje haar wilskracht nog eventjes houdt, zodat we haar nog lekker kunnen
verwennen met aandacht en uiteraard met heel veel koekjes!

Haar (nog) enige zus
Romy vierde ook haar
15e verjaardag.
Omdat autorijden niet
zo geslaagd meer is
voor beide dames,
hebben we ze op de
‘gevoelige plaat ‘
samen gebracht.
Aad en Jolanda v.d.
Zanden uit Delft, ook
van harte
gefeliciteerd met dit
heuglijke feit.

Zoon Joey van Sandra Wijdeveld en Arnold
Bonnema uit Zaandam kwam op bezoek bij
zijn moeder. Joey heeft inmiddels ook al de
respectabele leeftijd van 13 jaar sinds 28
mei jl.

