
ZUTPHEN - Hier is ie dan, ons eerste kleinkind,  
met de mooie, stoere naam Tim. Dat we daar 
een extra editie van PM-nieuws aan wijden, 
lijkt ons vanzelfsprekend. Als kersverse opa en 
oma zijn we apetrots op dit wondertje. Onze 
dochter Lotte en schoonzoon Reinhard zijn in 
de wolken met hun Tim, dat is wel te zien op 
de foto hiernaast. Een paar spannende weken, 
op het laatste moment nog naar het ziekenhuis, 
maar nog geen uur na de bevalling lijkt alles 
alweer vergeten. 

Tim is op vrijdagavond 19 
augustus om 21.46 uur 
geboren in Zutphen. 
Diezelfde dag vlogen 
we van Noorwegen naar 
Nederland en waren dus 
gelukkig net op tijd om er 
direct bij te zijn. De vader en 
moeder van Reinhard waren natuurlijk 
ook aanwezig zo was het geheel compleet. 

We bleven ruim twee 
weken in Nederland en 
hebben volop genoten 
van onze kleinzoon 
en onze kinderen. Het 

viel dan ook niet mee 
om afscheid te nemen en 

weer naar huis te gaan.

Peter en Mieke
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Hoera, op 19 augustus zijn we zijn opa en oma geworden!

EXTRA EDITIE

DIT IS TIM



Opa’s en oma’s...

D
e eerste dag lag Tim

 in de couveuse-kam
er

Aan opa’s en oma’s heeft Tim geen 
gebrek. Volgens ons is de een nog 
trotser dan de ander. Het is ook 
prachtig zo’n klein hummeltje in de 
armen te houden. Tim is meer dan 
welkom en dat is wel te zien.

Het zal niet meevallen om 
alles vanuit Noorwegen mee 
te maken. Een extra reden om 
regelmatig even over te komen.



 
Hoi allemaal, daar ben ik alweer. Ik weet 
nu waarom mijn baasje en vrouwtje zo 
anders dan anders waren de laatste tijd. 
Ze zijn opa en oma geworden! Zou dat 
nu ook betekenen, dat ik een soort oom 
Duko ben geworden? Nou ja, ik ben wel 
hardstikke blij voor Reinhard en Lotte.

Ook Teddy, de hond 
van Reinhard en Lotte, 
van harte gefeliciteerd 
met Tim. Dat wordt 
gezellig daar bij jullie 
met zo’n koter erbij. 
Houd wel je poot stijf 
hoor Teddy, als het om 
op tijd uitlaten gaat, 
want jij bent er ook nog! Afijn, het zal wel 
loslopen (bij wijze van spreken dan).

Toen die twee grijze duiven, opa Peter en 
oma Mieke, naar Nederland waren, was 
ik lekker bij Anna. Mocht de hele dag op 
het kleed liggen en werd vaak uitgelaten. 
Leuke tussendoor vakantie, maar ben 
toch blij, dat mijn baasje en vrouwtje er 
weer zijn.

Nou nieuwe papa en 
mama van Tim heel veel 
geluk en gezondheid en 
ik hoop jullie volgend 
jaar in Noorwegen 
te zien. Sturen julllie wel regelmatig 
fotootjes? De groetjes van.......

Duko

WOEF!

De groeten 
van Duko

H
et geboortekaartje van Tim

����������

Papa Reinhard laat even zien dat het zijn zoon is.

Mama Lotte doet Tim in bad en dat vind ie best lekker.

Dat is nog een heel gedoe zo’n kleintje hoor.

Het adres van Lotte, 
Reinhard en Tim Nöbel is: 
Van de Vegtestraat 139
7201 BG Zutphen
Telefoon 0575-547 181
E-mail: nobel.rhm@planet.nl



Ooms en tantes...

PM-nieuws is een onregelmatig verschijnende 
uitgave van Peter en Mieke Onis. 
Teksten:  Peter, Mieke en Duko. 
Foto’s:  Peter, Mieke, Reinhard en Lotte.

Adres: Vinjehjellane, 6250 Stordal, Norge
Telefoon:  0047-70 27 8660 
Email:  info@onismedia.no
Internet:  www.onismedia.no. 

Papa Reinhard, mama Lotte en de kleine Tim

Colofon: 

Voor de eerste keer aan de wandel, 
onder escorte natuurlijk.


