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Agenda:
~ 26 april > Meivakantie . geen zwemmen
~ 3 mei > Gewoon zwemmen
~ 10 t/m 14 mei > Special OLympics Italië
~ 13 mei > zwemwedstrijd Noordelijke Kamp.
~ 17 juni > SORS Groningen
~ 19 juni > Avond4daagse
~ 28 juni laatste keer zwemmen
Special Olympics Summer-games Italië
Zoals iedereen inmiddels al weet zijn er 6 zwemmers
van onze club ingeloot om naar de Special Olympics
Summer-games in Terni Italië te gaan. Deze 6
zwemmers zijn : Eric de Jong, Arjan Ewolds, Bart Hol,
Linda de Jong, Karin Kuiper en Camilla Meiborg. Dit
onder begeleiding van Jopie en Grietje en Eric Blauw
(TC Groningen) en Geert Telkamp. Inmiddels hebben
al veel van jullie ons meegeholpen stroopwafels te
kopen en verkopen, waarvoor hartelijke dank !!!
Af en toe hebben ze een speciale training om wat
extra tips en trucs te krijgen. De 1e was van Saskia de
Jonge en de 2e was van Marije Oosterhuis.
Bijna alles is rond en we gaan alle nieuwtjes en foto’s
vanuit Italië op facebook zetten en we hopen dat
jullie ons gaan volgen op de facebookpagina van
Grietje of De Brug Veendam.
Thuiswedstrijd
Op 1 april ( t was geen grapje…) hadden we weer een
thuiszwemwedstrijd in Veendam. Het liep allemaal op
rolletjes dankzij onze vrijwilligers. Bij deze willen we
dan ook alle vrijwilligers die helpen geholpen bij deze
wedstrijd bedanken,
zonder jullie was
het niet gelukt.
De zwemmers
hebben bijna
allemaal een
persoonlijk record
gezwommen, een paar uitschietend naar 4 en 6
seconden . Meer dan 30 medailles werden er in de
wacht gesleept…..Als team hebben ze de
Telkampbokaal gewonnen !! Over 2 jaar hebben
we weer een thuiswedstrijd.

Avondvierdaagse
De avondvierdaagse komt weer in zicht en de
papieren gaan ook vandaag mee. Mocht je na de
meivakantie nog geen papier hebben ontvangen,
vraag er dan even naar bij de stamtafel.
Dit geldt ook voor de vrijwilligers die mee willen
lopen, allemaal wel even een formulier invullen.
Paaszwemmen
Vorige week was het Pasen en de woensdag ervoor
hebben we weer paaseieren gezocht in en rond het
bad. Het “gouden ei” was gevonden door Margriet
Hoving en daarmee ook de eerste prijs een heel groot
chocolade paasei. De 2e plaats was voor Robbin
Schriemer , ook heel lekker een setje paashazen. De
derde plaats was een gedeelde plaats.. Justin en Wim
hadden beide 60 punten, Justin heeft zijn prijs al en
Wim heeft m als goed is vandaag gekregen, heerlijke
chocolade paaseieren. Allemaal gefeliciteerd!!

Verjaardagen

April
24

Eric Blauw

Mei
1
2
3
4
5
5
6
7
8
18
20
21
22
26
27
30
31

Natali Jager
Henri Molag
Sander Dunning
Freddie de Jonge
Tineke Miedema
Judith v d Scheer
Mark Gernaat / Janine Smilde
Francesca Norder
Sandra Ploeger
Yunus Emre
Sean Giezen
Karin Wolthuis
Roos Lameris
Wim Woldring / Michelle Fekken
Mark v Goolen
Mary Holtrop
Michelle Pot

Wist u dat …
~ we nog steeds heel veel T-shirts en polo shirts
hebben van De Brug die we kwijt willen…
~ deze te koop zijn voor € 2,00 per stuk, te bestellen
bij stamtafel of per mail….
~ Astrid even kwam kijken bij het Paaszwemmen…
~ Ze volgend seizoen weer hoopt te beginnen…
~ Marion weer beter begint te zwemmen…
~ dit komt door advies van Ruben
~ hij tenslotte bewegingsagoog hoopt te worden…
~ sommige vrijwilligers wel heel erg graag nat worden
~ ze naar Duinrel gaan en vóór het scherm gaan staan
van de Splash…
~ je dan wel errug nat wordt…
~ er wel erg veel stroopwafels verkocht zijn…
~ ze ook wel erg lekker waren
~ er vast nog wel ergens in het zwembad paaseieren
van ons liggen..
~ we die misschien volgend jaar wel weer vinden..
~ Mark, Bart en Jan B in Denemarken gaan vissen…
~ Justin na de meivakantie in het diepe gaat
zwemmen, hij al 3 diploma’s heeft..

Juni
5
7
8
13
14
22

Mathijs Oldenburger
Pieter Neinders
Ibrahim Elfagadi / Marielle de Rode
Hami Usta
Bas Scholtens
Laife Metinoz

Wij wensen iedereen
een fijne Meivakantie

