
I--In_dii!:__----l! Dc eelSle nleu_briefls aen feR I 
* Familie Jansen dag 


Eindelijk is bet dan zover treft snel van gezin verwis- Wim en 

een echte nieuwsbrief is selen door het even aan de £'i"""".... J* Bruiloft 

' b . f d . d ~l ansenontstaan. Na vele jaren meuws ne re actle oor ....-...-...;..•....;;...;;..;;=== 
. * Laatste nieuws een leukverslagover de af- te geven enpublicatie 48 laar 

elo f: milie-d li'kt voigt, Natuurlijk zijn wij ·getrouwd
g pen a ag J ' .. 11: th nk~l!'k 

van 1.. Ullle ,a. a~l wat Op 27 .&:ebruan· J·.I.* Verjaardagskalender het ons leuk om veel meer _ jJ

betreft de mformatle, maar waren zij veertig jaar 
r---_________---1kleine dingen regelmatig tevens is de redactie nog getrouwd ~n hebben 

Verhuisd: per jaar aan juDie mede te op zoek naar mensen die dit met (klein-) 

Sjaak, Jolanda en delen. De Familie Jansen wat werkzJlamheden kinderen, broers en 

Daphne Jansen. wordt, net als Amersfoort, willen verrichten zusters gevierd 
Een nieuw huis een nieuw begin steeds groter, waardoor we om niet alles door dezelf- redactie wil ze langs 
op adres : den te laten verslaan, deze weg nog even

elkaar minder en minder ie1iciterenPOSTIIOORNSLAK 18 
gaanzien. Belangrijke in- Meld u aan!!! met dit heugelijke•3824 HN AMERSFOORT 

Veel geluk in jullienieuwe formatiekan wat6DS be- feit 
woning 

PINKSTEREN1999KOMTERAAN!!! 

Op 24 mei is bet weer onze 
2 de pinsterdag/uitgaansdag 
1999. Ik heb vemomen dat 
het bestuur al weer een aantal 
keer bije1kaar is geweest om 
een leuke dag te organiseren. 
Ze zijn zelfs al op onderzoek 
uit geweest of we weer met 
;;r,oveel mensen kunnen komen 
en of de kleine kinderen en 
oudere mens en het allemaal 
na de zin lnmnen maken. 
Zoals gewoonlijk ;;ral ook deze 
dag weer leuk zijn en anders 
maken we het weer leuk! 

Cezocht: Een leuke uriginele naam mor Bruiloft Ron 
onze nieuwsbrief 

LAAT HET DE REDACTIE WETEN 
 en Claudia 

5 mei: Freek Jansen 
11 mei: Hetty Jansen 
2de pinksterdag 

2de Pinksterdag??? 
Een impressie van diverse 
Familieleden 
Van onze redactiemedewerker 

Ella: Puzzeltocht 
Bep: Puzzelrit en Bosspelen; 

Eten bij de Spits 

;;:;===============~ Na vele jaren van een lief de
volle verkering gaan ze op 14Verjaardagen: 
mei trouwen. Wat betreft de 22 maart: Daphne Jansen 


25 maart: R{)bert de Graaf 
 Jansen's is het ons jongste 

13 april: Claudia Riksen en lnge Jansen 
 neefje wat eindelijk in het hu
20 april: Sanne Gijzel welijksbootje gaat stappen. Ze 
23 april: Geert Jansen zijn op dit moment nog druk 24 april: Wil Jansen 

bezig hun liefdesnestje te ver30 april: Jolanda Jansen 

4 mei: Jopie Jansen 
 bouwen aan de Hendrik de 

Keyserlaan nr. 61. We wensen 
ze bijvoorbaat veel geluk toe 
en op de bruiloft nemen we er 

en 1.","''''''''1 nog eentje 

Erwin: Pretpark en Eten 
Geert: Fietspuzzeltocht en Barbecue 
Niels: Duinrel 
Alice: puzzelrit en een Buitenactiviteit 

Eten bij de Spitsheuvel 
Claudia: Puzzeltocht, Dierentuin, Eten 
Robert Jansen: Kinderboerderij en eten bij 

Eurofleur + Ballenbak! 

Wat gaan we dit jaar doen op 


