Brugnieuws
Jaargang 9 nr. 3 juni 2017
Agenda:
~ 17 juni > SORS Groningen
~ 19 t/m 23 juni avond4daagse
~ woensdag 21 lopen we niet, is wel zwemmen!!
~ 20 juni geen Sport en Spel
~ 26 juni huldiging zwemmers SO Italie
~ 28 juni laatste x zwemmen dit seizoen
~ 27 juni t/m 18 juli Sport en Spel in Ruitershorn!

Avondvierdaagse
De avondvierdaagse komt in zicht, denk er allemaal
aan dat we op de maandag beginnen en dat de
woensdagavond een rustavond is. Er is dan wel
zwemmen.

~ i.v.m. onderhoud zwembad beginnen we weer met
zwemmen op woensdag 13 september !!
~ Sport en Spel begint weer op dinsdag 12 september
in Ruitershorn !!

Special Olympics Summer-games Italië
Ze zijn inmiddels al weer in training voor de laatste
wedstrijd van dit seizoen, de 6 zwemmers die naar
Italie zijn geweest. Wat was het een geweldige
ervaring om dit mee te maken, heel vermoeiend
maar onvergetelijk. En wat hebben ze goed
gezwommen…7 gouden, 3 zilveren, 1 brons en 1 x 5e
plaats. En het estafette team had ook nog een goud.
De groep was zeer aanwezig in Italie, iedereen wou
met de groep op de foto. De Brug heeft zich van de
goede kant laten zien in Italie. Zowel de zwemmers
als de supporters, die een echt Hollandhouse
gemaakt hebben op het terras bij het zwembad!
Op maandag 26 juni om 17.00 uur worden deze
zwemmers nog gehuldigd op het gemeentehuis in
Veendam.
Noordelijke Kampioenschappen
In het zelfde weekend had de rest van de
wedstrijdgroep een wedstrijd in Hoogezand, de
Noordelijke Kampioenschappen. Ook hier werd
supergoed gezwommen, mede dankzij de volop
aanwezigheid van coaches en ploegleiders 
Door de 8 overgebleven zwemmers (veel
afmeldingen door ziekte enz) werden maar liefst 9
gouden, 1 zilvereen, 2 bronzen medailles gehaald en
werd de beker van de 4 x 25 m schoolslag mee naar
huis genomen. IN totaal werden er 11 persoonlijke
records gezwommen.

Sport en Spel
Sport en Spel gaat tijdelijk verhuizen !! Vanwege
verbouwing aan de Menterne zal het tijdelijk ( een
jaar) plaatsvinden in Ruitershorn. In de week na de
vierdaagse gaat dat al in, dus allemaal even in de
agenda zetten!!!!
Cursussen
Het bestuur wil de mensen die met een EHBO cursus
bezig zijn, veel succes wensen.
Onlangs is er een mail rondgestuurd aan de
vrijwilligers over een cursus herkennen en omgaan
met mensen met een beperking. Er hebben een 3tal
mensen gereageerd maar konden niet omdat het
midden op de dag was. We hebben contct gehad en
deze cursus komt nog een keer in het najaar en dan
op een avond… wordt vervolgd…
Als er cursussen worden aangeboden wordt dit via de
mail verspreid aan de vrijwilligers. Daar kan dan op
gereageerd worden en dan gaat er een eventuele
aanmelding per groep de deur uit.
Regionale Spelen Special Olympics Groningen
A.s. zaterdag is weer de Regionale Spelen Special
Olympics in Groningen. Hier doet een groep van onze
zwemmers aan mee en een aantal van onze
vrijwillegers heeft zich ook opgegeven om mee te
helpen. Er is genoeg aanbod aan sporten, 800
sporters doen hier aan mee in 13 takken van sport.

Verjaardagen
Wist u dat …

Juni
14
22
25
28

Bas Scholtens
Laife Metinoz
Ruben Wolthuis
Wouter Hoving

Juli
1
5
9
10
12
16
21
22
25
26
27
28

Marcel WIlthof
Thom Abee
Annet Veenhuizen
Andrea Meijer
Karin Kuiper-Visscher / Henk Wanninge
Femke Molenaar
Johannes Smit
Daphne v Dellen / Camilla Meiborg
Bart Hol
Sharona Vortman
Jeffrey Veenhuizen / Onno Elzen
Marion Korremans

~ er steeds meer stelletjes komen…
~ Freddie en Geja al weer een poosje…
~ Sommige liefdes ook over gaan…
~ en een week later weer aan zijn…
~ Sport en spel een gast sporter heeft…
~ na de vakantie wordt besloten of hij blijft…
~ het verboden is in de sauna te komen…
~ Marion beter gaat zwemmen…
~ dit komt doordat Ruben haar goed advies geeft…
~ Pieter en Jaap hierdoor ook beter worden…
~ Astrid volgend seizoen ook weer komt lesgeven..
~ Irem misschien volgend seizoen weer wil trainen…
~ en misschien wel weer wedstrijdzwemmen…
~ Anke een heel mooi knutselpakket heeft gewonnen.
~ Justin Drenth al bijna een half uur kan zwemmen…
~ en dat in het diepe…
~ Ricardo nog voor zijn B-diploma gaat?
~ Jeffrey voor zijn A-diploma…

Augustus
3
Vera van Dijk
5
Linda de Jong-Hebels
8
Arjan Ewolds
10
Delano Post
16
Klaasjan Oosterveld
17
Ida Buutkamp / Ina Sterkenburg
26
Eric de Jong
27
Anke Scholtens
September
1
Ellie Banninge
2
Justin de Vries
4
Annelies Jonker
13
Aijolt Nieland

Wij wensen iedereen een
Fijne Zomervakantie

