Februari 2017

Bekijk de webversie

Recidence La Salamandre
Le Bois du Bourdou
81800 Rabastens

Bonjour
beste {{voornaam}} {{tussenvoegsel}} {{achternaam}},
1 november lijkt toch wel heel ver terug, inmiddels zijn de omstandigheden iets anders dan in
december.
Januari was erg gezellig en veel gedaan.
Een kleine greep:
An en Eef zijn in januari geweest en we hebben heel veel gedaan;
De fietsroutes zijn gedeeltelijk door Eef gereden;
Ontdekt dat er vlak voor ons huis een mountainbike en wandelroute loopt;
Samen met An veel gefietst en gewandeld echt heerlijk.
Eind januari ging het helaas een beetje mis.
Mart werd 30 januari opgenomen in het ziekenhuis met een stafylokokken infectie die helaas
op zijn knieprothese zijn weerslag had en deze knie is opengemaakt en gespoeld met
antibiotica.
Na veertien dagen ziekenhuis waarvan een week hoge koorts en constant aan een infuus met
antibiotica mocht hij 11 februari weer naar huis.
Op dit moment gaat het een beetje beter maar nog wel twee en halve maand antibiotica en
fysiotherapie.

Leesboekjes super leuk

Leuke kaart

Mooie tekening van Nikki

We willen iedereen bedanken voor alle steun
die we hebben gehad op welke manier dan ook.

Bijgestelde planning:
De in gebruik name van de kamers staat nu gepland op 31 mei;
De eerste werkvakanties staan al weer gepland;
De bloesem komt ook hier aan de bomen;
De praktijk ruimte is bijna af.

Website update
Website begint steeds meer vorm te krijgen.
De pagina's worden langzamerhand gevuld en ook het
reserveringsysteem begint zijn vorm te krijgen.
Zodra hij af is krijgt u bericht :)

Onze telefoonnummers
Vast 00 33 980 503 583
Mobiel M 00 31 6 27 27 04 94

Recidence La Salamandre • Le Bois du Bourdou • 81800 Rabastens

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u marlenemoret@hotmail.com toe aan uw adresboek.

