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Agenda:
27 december > kerstvakantie > geen Sport & Spel
28 december > kerstvakantie > geen zwemmen
3 januari > geen Sport & Spel
4 januari > geen zwemmen
11 februari > zwemwedstrijd Groningen
In de 2e week van het nieuwe jaar beginnen we weer
met zwemmen en sport & Spel.

Even een terugblik over de afgelopen periode:
SORE Special Olympics Regionaal Evenement, op 29
oktober in Heerenveen. Hier zijn een aantal van onze
wedstrijdzwemmers heen geweest, te weten:
Marion, Henri, Jaap, Jeffrey, Delano, Bram en
Anthony. Ze hebben een hele gezellige dag gehad,
goed gezwommen en zijn naar huis gegaan met in
totaal 5 gouden plakken, 3 zilveren en 2 bronzen
plakken en de rest vaantjes.
Het estafette team werd 2e.

Gezellig
12 november was er een hele gezellige discoavond in
Tropiqua wat door velen van onze club is bezocht.
Zwembad Tropiqua wil dit vaker gaan organiseren.
Zoals het nu lijkt komt er weer een Disco avond in het
voorjaar? Dus als je het leuk vond, hou het in de
gaten Toevallig was er op deze zelfde avond een
vrijwilligersavond in het restaurant van het zwembad.
De vrijwilligers hebben zelf Pizza gebakken. Wat ook
heel gezellig was en zeker voor herhaling vatbaar.

Even voorstellen:
We hebben in deze periode weer een tweetal nieuwe
maatschappelijke stagiaires erbij gekregen.
Hieronder even een kort overzicht:
Demi Korthuis, zit op MAVO 3 op de Winkler Prins en
zwemt mee in het recreatiebad en zwemt met Justin.

Zwemwedstrijd in Winschoten (19 nov.)
Hier is de hele wedstrijdgroep heen geweest en bijna
iedereen heeft een persoonlijk record gezwommen.
Er zijn dan ook weer een record aantal medailles en
bekers mee terug gegaan naar Veendam.
Zwarte Piet
Eind november hebben we bezoek gehad van een
aantal zwarte pieten, zowel de afdeling sport & spel
als zwemmen. Dit is ook weer heel gezellig verlopen
allemaal. De pieten moesten met vele mensen op de
foto en aan spelletjes mee doen. De spelletjes, waar
iedereen aan mee kon doen, was een opdracht van
Ruben (stagiaire). Ruben gaat dit seizoen alle
activiteiten regelen.

Isabeau Essing, zit in VWO 3 op de Winkler Prins en
helpt mee bij de wedstrijdzwemmers en zwemt om
de week (samen met Sharona) in het recreatiebad
met Yunus.
Sport en Spel
Gaat alles lekker z’n gangetje en zijn er geen
bijzonderheden te melden.

Verjaardagen
December
22
Janny Boxem
30
Anneke Voorma
Januari
9
Geert Telkamp
10
Melissa Hidding
11
Pieter Jager
21
Klaas Siepel
22
Harmke Westerhof
28
Jan Beuker
30
Mary Holtrop
Februari
11
Bennie Heller
12
Jeanet Telkamp
17
Nel Scholtens
19
Astrid Hesse
23
Roan Wilthof
25
Antonio Hemmes
Wist u dat :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wij wensen jullie
fijne Kerstdagen
en een gezond
en sportief 2017

~ Jeanet Telkamp in het ziekenhuis lag…
~ Zij gevallen was met de fiets…
~ Zij nu aan het revalideren is…
~ Bas verhuisd is…
~ Bart kerststukjes verkoopt…
~ Mary, het gezellig vind bij ons…
~ ook Petra en Marielle dit vinden…
~ Myrianne is gebleven na haar stage…
~ Ida elke woensdag uit Assen komt…
~ ze dit doet omdat het bij ons zo gezellig is…
~ Annet gestopt is met de Activiteiten…
~ dit overgenomen wordt door Sandra..
~ Sandra de moeder is van Ricardo…
~ de oplossing van de puzzel van de vorige
nieuwsbrief is gewonnen door Camilla…

