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Agenda:
18 oktober > herfstvakantie > geen Gym
19 oktober > herfstvakantie > geen zwemmen
29 oktober > zwemwedstrijd Heerenveen
19 november > zwemwedstrijd > Winschoten
29 november > bezoek zwarte Piet afd. Gym
30 november > bezoek zwarte Piet afd. zwemmen
Nieuw seizoen
Er is weer een nieuw seizoen begonnen bij alle
afdelingen. We zien ook al weer nieuwe gezichten en
er zijn ook mensen gestopt met zwemmen en gym. Er
zijn mensen van zwemmen naar gym gegaan en
andersom. En sommigen mensen doen beide.
Het zwembad is mooi opgeknapt en ziet er weer heel
mooi uit.
Alle zwemmers hebben allemaal al een briefje mee
gekregen met daarop de volgende mededelingen:
~ Pasje inleveren is verplicht !!
Pasje vergeten dan naam doorgeven bij de kassa.
Pasje kwijt, dan moet je een nieuwe bestellen!!!
~ Als er afgelopen seizoen iets gewijzigd is in je
gegevens, bv. verhuisd, ander werk/school geef dit
dan z.s.m. door per mail of bij stamtafel.
debrugveendam@gmail.com
~ DVD > Vorig seizoen zijn er weer foto’s
gemaakt bij de verschillende activiteiten en deze is
te bestellen bij de stamtafel in het zwembad.
Kosten 2 euro te betalen bij afhalen.
Bij de afdeling gym even overleggen met Ina.
Bij afdeling zwemmen hebben we ook alweer een
aantal nieuwe vrijwilligers erbij, welkom bij de club.
In de loop van het seizoen zullen we jullie ook via
deze nieuwsbrief jullie gaan voorstellen.
Ook de nieuwe zwemmers welkom bij onze club.
De nieuwsbrief gaat in de week voor een vakantie
mee en hier staan dan de belangrijke data in vermeld.
Als je iets leuks hebt voor de nieuwsbrief stuur dan
een mail naar:
debrugveendam@gmail.com

Oplossing sturen naar: debrugveendam@gmail.com
onder de goeie oplossingen trekken we eentje eruit
voor een prijsje.
Wedstrijden:
Zoals jullie vast hebben meegekregen zijn de sporters
die naar de Special Olympics in Nijmegen zijn
geweest, gehuldigd door de burgemeester.
De eerstvolgende wedstrijd is hier een kleinere vorm
van, alleen het onderdeel zwemmen. Dit is de SORE,
een Special Olympics Regionaal Evenement. Deze
duurt een hele dag en wordt ook begonnen met het
aansteken van de vlam en het delen van de EED.
Hier gaan 7 zwemmers heen.
De 19 november is er weer een zwemwedstrijd met
de andere regio’s van De Brug in Winschoten. Deze
wedstrijd doen alle wedstrijdzwemmers aan mee.
Website:
De website van De Brug Veendam wordt nu gerund
door Mark Gernaat.

Even voorstellen:
We hebben zoals bijna elk jaar weer een paar
leerlingen van de Winkler Prins die hun
Maatschappelijk Stage bij ons lopen. Ook hebben we
dit jaar iemand van het Alfa College uit Groningen.
Hieronder stellen ze zich even aan jullie voor.

Hallo,
Ik ben Sharona Ploeger, ik ben 14 jaar en zit op
de Winkler Prins. Ik zit in de
3e en doe Zorg & Welzijn. Ik
ben Stage gaan lopen bij De
Brug omdat ik het een
uitdaging vind om met mensen
met een beperking te werken
(ook zwemmen is een mooie
sport). Ik hoop dat we een
leuke tijd gaan hebben samen,
en dat we elkaar beter gaan
leren kennen.
Lieve spetter groetjes, Sharona

Hallo mijn naam is Ruben Wolthuis en ik ben
18 jaar. Ik ben geboren en opgegroeid in
Veendam. ik volg de opleiding sport en
beweging met het profiel bewegingsagogie aan
het Alfa college. Dat houd in dat ik me bezig hou
met mensen die een beperking hebben. Ik zit
tevens in het laatste jaar van mijn opleiding en ik
ben van plan om hierna nog verder te gaan met
het HBO. Naast mijn school beoefen ik de sport
voetbal. ik voetbal bij de club
VV Hoogezand in de a1.
Ik ga dit jaar mijn stage lopen bij stichting De
Brug in Veendam en ik heb er hartstikke veel
zin in.
Op dit moment lopen zowel Ruben als Sharona
stage bij het wedstrijdbad.

Verjaardagen
Oktober

1
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Irem Atabas
Alwin Boxem
Maurits Damhof
Marjanka Frans
Arenda Abee
Damian Jager
Koos de Groot

November
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26

Patricia Lammerts
Anneke Meijer
Jim Steverink
Geja Nanninga
Els Huizinga
Amber Hemmes
Bram Wierth

December
2
Catharina Feiken
7
Shari Jonker
10
Bart Heizenberg
13
Kevin Elzenga
13
Stacey Hoogendoorn
15
Ryan Hulshof
16
Anthony Woldijk
17
Mariska de Jong
22
Janny Boxem
30
Anneke Voorma
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Wij wensen jullie een
fijne Herfstvakantie

