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Agenda:
~ Van 20 t/m 26 feb. Voorjaarsvakantie >
Dus dinsdag 21 feb. geen Sport en Spel
en woensdag 22 feb. geen zwemmen.
~ 1 maart > Carnaval zwemmen !
~ 4 maart > 1 uurs zwemwedstrijd in Hoogezand*
~ 20-24 maart > zwem4daagse
~ 1 april > Thuiswedstrijd in Tropiqua
Zwemwedstrijd in Groningen.
Afgelopen zaterdag was er weer een zwemwedstrijd ,
deze keer in Groningen. Onze wedstrijd groep is daar
ook heen geweest met 14 zwemmers. Ze hebben een
heel gezellige middag gehad en er is heel goed
gezwommen. Er waren 17 persoonlijke records en
een totaal van 32 medailles, waarvan 12 goud!!

CARNAVAL
In de week ná de voorjaarsvakantie gaan we
Carnaval vieren. Dinsdags bij de Sport en Spel en
Woensdag 1 maart gaan we Carnaval zwemmen !
Zoek wat gekke kleren bij elkaar, doe een leuk hoedje
op, maakt niet uit wat….. we gaan gezellig met z’n
allen Carnaval vieren. Gezellige muziek erbij ,
leuke spelletjes en……….. er is een prijsje voor de
diegene die het origineelst verkleed is !!!
Zwemmen is dan van 18.00–19.00 uur voor iedereen!

Zwemvierdaagse
Van 20 maart t/m 24 maart
organiseert zwemvereniging Bubble
de zwemvierdaagse in Tropiqua Veendam.
Deze woensdag ( 22 maart) is er dan geen zwemmen
voor de zwemmers in het wedstrijdbad.!!
Alle zwemmers van De Brug Veendam die mee willen
doen, betalen € 1,= dit is voor een goed doel namelijk
Stichting het vergeten kind.
Het is elke dag van 17.30 tot 19.00 uur
Opgeven bij de stamtafel, dan zorgen wij er voor dat
dit wordt doorgegeven aan de organisatie.
De afstanden zijn 250 m en 500 m.

Even voorstellen:
Hallo, ik ben Sandra Ploeger, ben 41 jaar en ben de
moeder van Ricardo (zwemt in het wedstrijdbad) en
Sharona.(loopt stage).
Ik zelf werk in de
thuiszorg en zit vanaf
januari '17 in de
activiteiten commissie
van De Brug
Veendam.
Ik zal mijn uiterste
best doen om er een
gezellige en leuke tijd
van te maken. Als
jullie iets te vertellen
of te vragen hebben kun je me ook altijd een mail
sturen: a.c.debrugveendam@gmail.com
Sport en Spel
Sport en Spel is ook leuk om te doen, er is al een hele
tijd een constante groep van 11 mensen die altijd
heel gezellig een uurtje sporten in
de Menterne in Muntendam op de dinsdagavond
van 19.00- 20.00 uur.
Heb je belangstelling om mee te doen, er is ruimte
voor meer mensen. Je kunt ook een keer, vrijblijvend,
komen kijken of meedoen. Ook met de rolstoel
makkelijk te bereiken. Neem even contact op met
Ina Sterkenburg 06-81351034, bij geen gehoor
graag voicemail inspreken met telefoonnummer dan
wordt je zo snel mogelijk terug gebeld.
Jurgen Loos
Zo nu en dan komen er weer eens vragen van
mensen hoe het nu met Jurgen gaat. Even
duidelijkheid voor de mensen die Jurgen niet kennen,
Jurgen heeft bij ons gezwommen en kreeg toen
leukemie. We hebben even een mail gestuurd en
kregen onderstaand antwoord terug.

Met Jurgen gaat het heel goed. Vorig jaar mei
was de behandeling klaar en sindsdien gaat het
goed. Wel conditie opbouwen maar dat gaat ook
steeds beter. Sinds januari woont Jurgen op Parc
Spelderholt in Beekbergen. Hij volgt daar de
opleiding tot horeca assistent en heeft het daar
heel erg naar zijn zin.

Verjaardagen
Maart
5
8
10
12
13
15
25
25
29
30

Margriet Hoving
Grietje Hooiveld
Jaap Blaauw
Hendri Voorma
Ineke Hofmeester
Renee Rozeboom
Chris Kuiper
Ricardo Poeger
Jason Pinkster
Lars Sagel

April
1
1
2
5
5
15
17
21

Demi Majoor
Floris Woortman
Miryanne Hoeve
Claudia Scholtens
Johan v Dellen
Robbin Jager
Bas Dittrich
Ettie Heidema

Wist u dat :

Wij wensen jullie
een fijne
voorjaarsvakantie

~ we nog heel veel T-shirts en polo shirts hebben van
De Brug en we daar niets meer mee doen??
~ we deze wel willen verkopen onder onze leden
voor € 2,00 per stuk. Bestellen bij stamtafel…
~ Dit geld dan voor de activiteiten commissie is…
~ Harmke en Ricardo een stelletje zijn….
~ Ook Freddie en Geja een stel zijn…
~ Antonio binnenkort diploma mag zwemmen…
~ Jeffrey en Ricardo ook aan t oefenen zijn…
~ Jeffrey voor A diploma en Ricardo voor B…
~ we Astrid best wel missen bij het wedstrijdbad…
~ Sandra Ploeger nu de Activiteiten gaat regelen…
~ Andrea even in de lappenmand zit…
~ We op 1 april een thuiswedstrijd hebben…
~ dat geen grapje is …
~ we hopen dat er velen komen aanmoedigen…
~ we ook nog wel sponsors zoeken hiervoor…
~ we Jurgen via zijn ouders een mail terug gestuurd
hebben om hem de hartelijke groeten te doen van
ons allemaal. 

