
Het is moeilijk te geloven, maar we zijn alweer voorbij februari, 

De maand van de liefde, schrikkel en mijlpaal van het halve jaar. 

Een maand vol met winter, als koud vervolg op januari, 

Waarbij je weg wilt gaan op vakantie, maar je niet weet naar waar. 

Ik had het geluk om februari met dit laatste te beginnen, 

Weggaan op vakantie naar een ver, ver land. 

Waarbij de grootste zorg was, ontbijten we buiten of binnen, 

En gaan we naar het zwembad of naar het strand. 

Na wat ontspanning behoeft een mens natuurlijk ook wat arbeid, 

En werd het tijd voor een volle overgave aan carnaval. 

Ik persoonlijk verheug me jaarlijks op deze dagen van gezelligheid, 

Vol met heftige kostuums, de Gebroeders Ko, veul bier en gelal. 

Naast bier en gehos zijn er die week een aantal activiteiten geweest, 

Activiteiten die ik zelf helaas heb moeten laten schieten. 

Zo waren daar het jaarlijkse Experience Your Future en S-feest, 

Waar velen van jullie hebben kunnen genieten. 

Om de veertiende, de valentijn, staat februari beslist bekend, 

De dag waarop Cupido zijn pijlen op alle beminden richt. 

Ik voelde mij dan ook zeer vereerd en opgetogen als benoemd assistent, 

Om menig hartjes te laten kloppen door iemand anders’ Facebookbericht. 

Daarop aansluitend organiseerde SPiN het liefdevolle SPiN-feest, 

Waarbij ieder voor een shotje zijn ware match vinden wou. 

Deze zoektocht veranderde menig man in een beest, 

Maar wat wil je anders bij het thema ‘Boer zoekt vrouw’. 

Hierna was het de beurt aan anderen en hun innerlijke accu, 

Om deze op te laden en te ontspannen voor een paar dagen. 

SPiN ging cultuur snuiven en op bezoek bij ‘Den lille Havfrue’, 

Kortom, SPiN ging op avontuur naar Kopenhagen. 

Na de reis vertelde Houssam Elcharif over zijn Syrische leven, 

In een lezing over vluchtelingen aan een geboeid publiek. 

SPiN heeft ook haar ogen eens goed de kost gegeven, 

Bij de jaarlijkse interessante excursie naar de Pompekliniek. 

Februari is een maand van minder dagen, maar dit jaar ook één meer, 

En een dag extra, daar moet men toch iets bijzonders mee. 



Het beleven van deze dag kan iedere 4 jaar slechts één keer, 

En hoe vul je die dag dan beter, dan met een fijne ALV! 

Het is moeilijk te geloven, maar we zijn alweer in maart, 

De maand van de lente, nieuwe bloemetjes en jonge geitjes. 

Een maand vol met waterige zonnetjes, dieren en een vullende boomgaard. 

Waarbij je stiekem toch verheugd bent met het vooruitzicht aan paaseitjes. 

Floor van Dun - Secretaris 

 


