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ELB 397 
Handen van lof worden handen van liefde:
twee is gelijk aan één.
Handen van God worden handen van mensen:
God brengt de harten bijeen.
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We hebben momenteel zoveel aan ons 
maart te schijven, we gaan u en jullie hierbij weer wat
 
Maart is een maand geweest die anders verliep dan verwacht, Ed was twee weken geveld door een lastige griep, de 
andere gezinsleden hebben er in veel lichtere vorm ook last van gehad met als gevolg dat er in
anders verliepen dan gepland.  
 

We hebben van de gemeente geen vragen meer gekregen met betrekking tot de vergunningaanvraag en is (zo nemen 
we aan) alles op gemeente niveau rond, nu de provincie nog. De sloop van de bestaande panden staan gepland twe
de helft van mei, zal best even een vreemd gezicht zijn.
 
Stef onze eerste inwoner (eigenlijk 2e, onze Chris is waar het m
gezin, dit totdat de woonvoorziening in gebruik wordt genomen. Stef is een jongen van 12 jaar en gaat momenteel ied
re dag naar Kijkduin naar school, na de “gr
Rotterdam. Het is voor hem, zijn ouders en ons best even wennen en danken Stef zijn ouders dan ook voor het 
gestelde vertrouwen. 

Handen van lof worden handen van liefde: 
twee is gelijk aan één. 
Handen van God worden handen van mensen: 
God brengt de harten bijeen. 
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hoofd dat we er gewoon te laat achter kwamen om ti
u en jullie hierbij weer wat informeren. 

Maart is een maand geweest die anders verliep dan verwacht, Ed was twee weken geveld door een lastige griep, de 
andere gezinsleden hebben er in veel lichtere vorm ook last van gehad met als gevolg dat er in

We zijn dan ook bijzonder blij met de inzet en hulp van André van der Vliet. 
We willen hem hierbij aan u en jullie voorstellen;
ben zij twee dochters, Denise en Melissa. André wil graag met jon
de gang om hen te begeleiden met hun interesses. Een goedlachse 
jarige vader die met ons de woonvoorziening, dagbest
zijn hem dan ook dankbaar daarvoor. André is timmerman van beroep maar 
had net zo goed ontwerper, meubelmaker of architect kunnen zijn kortom 
een vakman die (bij wijze van spreken) zijn gewicht in goud waard is
zijn rust en kalmte heeft hij snel het vertrouwen van de jongeren gewonnen.
 

We hebben van de gemeente geen vragen meer gekregen met betrekking tot de vergunningaanvraag en is (zo nemen 
we aan) alles op gemeente niveau rond, nu de provincie nog. De sloop van de bestaande panden staan gepland twe
de helft van mei, zal best even een vreemd gezicht zijn. 

nze Chris is waar het mee begon) heeft per 1 april z
gezin, dit totdat de woonvoorziening in gebruik wordt genomen. Stef is een jongen van 12 jaar en gaat momenteel ied
re dag naar Kijkduin naar school, na de “grote” schoolvakantie gaat hij naar het voortgezet naar een cluster 4 school in 

Het is voor hem, zijn ouders en ons best even wennen en danken Stef zijn ouders dan ook voor het 

 
Het is lente, we gaan weer naar buiten, onze
zijn dan ook naar buiten verplaatst. Grasmaaien, de boel voor 
zover opruimen, speelattributen controleren.
Met de toename van naschoolse opvang (en de komst van Stef) 
wordt het ook tijd dat we voor de kinderen zaken aanschaffen en 
hebben dat ook gedaan in de vorm van een grote trampol
grote skelter, een tafeltennistafel (met dank aan de pe
vereniging van Auto-Maasstad Rotterdam) en een (an
schonken) robuuste voetbaltafel. Zo hebben
te bieden. 
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Maart is een maand geweest die anders verliep dan verwacht, Ed was twee weken geveld door een lastige griep, de 
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Onze Welsh-Corgi’s Jimmy en Lizzy en de poes Saartje vinden het allema
nog een beetje vreemd, maar dat went wel. 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
Op een zaterdag in april was Ed aan het grasmaaien (er is tenslotte 
genoeg) tot er een auto stopte, de bestuurder
ik u helpen met grasmaaien?” waarop Ed een wedervraag stelde 
“heeft u dan misschien een grote maaimachine?” wel drie was het 
antwoord. Intussen was (zijn vrouw) de bijrijdster uitgestapt 
een o.a. een ruiterbroek en direct viel het kwartje, men 
om paarden te weien. Zo kwam het dat er nu drie Shetland pony’s met 
een zeer hoge aaibaarheidsfactor het gras kort maken, erg leuk g
zicht. Met dank aan de familie van den Oever.
 
 

Corgi’s Jimmy en Lizzy en de poes Saartje vinden het allemaal 
went wel.  

 
 
 
We gaan logeren met aspirant bewoners en anderen die zich hiervoor 
opgeven, dit doen we niet aan de Molendijk te 
één van de nabij gelegen vakantieparken. Zwemmen, spelletjes,
len, bioscoop etc. behoren tot de activiteiten, heeft u of hebben jullie 
ideeën? Schroom niet het ons te laten weten. We zijn
mensen die dit met en voor ons gaan doen. 
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Tussen de nieuwsbrieven door worden er vaak wijzigingen op de website aangebracht, een regelmatig bezoek is aan-
bevolen. Als de website wordt bezocht wordt het icoon zichtbaar, zijn we nog makkelijker te vinden op de favorietenlijst. 
 
 
Het geeft ons zeer veel voldoening te geven, uit wat God ons schenkt.  
 
 
 
Hartelijke groeten, 
 
Ed, Ria en de kinderen 
 


