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Agenda:
~ 24 feb. - 4 mrt > Voorjaarsvakantie
~ 28 maart > paaszwemmen
~ 31 maart > 1 uursestafette Hoogezand
~ 31 maart DISCOZWEMMEN Tropiqua
~ maart start verkoop stroopwafels
Op verzoek van vele mensen, die geen computer
hebben, gaan we door met de nieuwsbrief.
Maar wel graag met jullie hulp, als je nieuws hebt,
schrijf het op een briefje (inleveren bij de stamtafel),
zet het op de mail, laat het weten…….
Special Olympics World Games Abu habi
Er kwam een mail binnen waarop we mensen konden
inschrijven voor deze Special Olympics World Games,
5 zwemmers uit heel Nederland mogen daarheen en
daar zijn 2 van De Brug Veendam voor ingeloot. Te
weten Bart Hol en Chris Kuiper, en 1 op reserve Karin
Kuiper. Hoe geweldig is dat…..van 14 t/m 21 maart
2019 naar de World Games in Abu Dhabi. 170 landen,
7000 sporters wereldwijd, en 66 uit Nederland.
We zullen jullie via facebook en natuurlijk de
nieuwsbrief op de hoogte houden.
Special Olympics Doetinchem
Deze Special Olympics Nederland komt eerst nog en
is 8, 9 en 10 juni in Doetinchem. Hier gaan 14
wedstrijdzwemmers heen met 5 begeleiders.
Bart Hol, Eric de Jong, Arjan Ewolds, Chris Kuiper,
Camilla Meiborg, Harmke Westerhof, Linda de Jong,
Karin Kuiper, Jeffrey Veenhuizen, Alwin Boxem,
Ricardo Ploeger, Geja Nanninga, Ida Buutkamp en
Mariska de Jong. Ze zijn al hard aan het trainen
hiervoor.
MAS stagiaires
Zoals jullie allemaal al wel gezien hebben lopen er
weer een aantal meiden rond die hun
maatschappelijke stage lopen van school. Sommigen
hebben hun 30 uur al lang volbracht maar blijven
omdat ze het zo gezellig bij ons vinden  Wij zijn
daar heel blij mee.
Vraag…..
We hebben in december een geldbedrag van € 200,=
gekregen van de Zeemansvrouwen. Wie heeft er een
leuk idee voor dit geld zodat iedereen er wat aan
heeft. Zet het op een briefje of mail het !!!!!!

Zaterdag 31 maart is er weer Disco zwemmen in
zwembad Tropiqua . De flyers liggen al in het
zwembad, bij de kassa of op de stamtafel.
Nieuws uit het recreatiebad
Petra heeft altijd heel veel kinderen om zich heen en
is dan ook heel blij met de stagiaires erbij. Ook
Manuela, een nieuwe vrijwilligster, zwemt met
Dyon en vind het heel gezellig bij ons.
Klaasjan en Bas zwemmen altijd met de jongens in
het recreatiebad maar krijgen het daar steeds
moeilijker mee, de jongens worden groter maar ook
sterker… en willen wel stoeien.
Mary zwemt met de ouderen dames en dat gaat ook
heel goed.
Infoavond Autisme
Voor de vrijwilligers is een infoavond over Autisme
aangevraagd, deze zal in april plaatsvinden. Datum is
nog niet bekend, horen we nog. Er was al een
intekenlijst, mocht je die gemist hebben geef het
even door bij de stamtafel als je interesse hebt.
Stroopwafel verkoop
We willen er een jaarlijkse actie van maken van de
hele vereniging, verkoop stroopwafels. Iedereen
draagt een steentje bij, sporters en vrijwilligers!!
Van de opbrengst gaan we iets leuks doen met de
hele club. Na de voorjaarsvakantie krijgt iedereen
een bestellijst, daar ga je mee rond om stroopwafels
te verkopen, dit kan de hele maand maart!!!
28 maart worden de lijsten ingeleverd, dan gaan we
bestellen en zo gauw de stroopwafels binnen zijn
mogen jullie ze rondbrengen en geld ontvangen.
Uiterlijk 11 april moet alle geld binnen zijn. We zullen
er ook een brief bij doen, wat je moet doen.
Carnaval/Valentijnzwemmen
Vorige week woensdag was er carnaval/valentijn
zwemmen. Er waren hele mooie creaties bij, er liepen
3 juryleden rond die beslisten wie er de mooiste was.
De 3e prijs was voor Anke , als mooie majorette. De 2e
prijs voor Judith als mooie gele dame. De 1e prijs was
voor Jim als Mario, hij had de beker  Dan was er
nog een echte poedelprijs, en die was voor Justin met
z’n grote sombrero. Foto’s komen op de facebook en
website. En eind seizoen op de DVD.

Verjaardagen
Februari
23
Roan Wilthof
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Suzanne Prevoost
Margriet Hoving
Bert Feiken
Grietje Hooiveld
Ger Gernaat
Jaap Blaauw
Hendri Voorma
Ineke Hofmeester
Renee Rozeboom
Chris Kuiper
Ricardo Ploeger
Jason Pinkster
Lars Sagel
Tom Visser
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Demi Majoor
Johan van Dellen
Claudia Smit-Scholtens
Patrick Burema
Robbin Jager
Ettie Heidema
Krista Visser
Eric Blauw
Sharona Ploeger

Wist u dat …
~ Klaasjan zijn rijbewijs heeft gehaald…
~ Er al weer een nieuw jongetje bij is gekomen…
~ Hij Dylano heet en bij Thom in de klas zit..
~ We nu dus Dylano en Delano hebben 
~ Jason steeds meer watervrij word…
~ Marjanka wel erg graag in het bubblebad zit…
~ Er ook een nieuw meisje in het wedstrijdbad is…
~ Ze (Lisette) ook wil gaan wedstrijdzwemmen…
~ Jeanet Telkamp even op bezoek was…
~ Ze dit wel erg gezellig vond…
~ Els laatst een Latte macchiato heeft gehad…
~ ze dit wel erg lekker vond…
~ Jan Lingbeek geopereerd is…
~ hij alweer zo goed is dat hij weer mag zwemmen…
~ hij ook kwam koffiedrinken toen het nog niet mocht
omdat hij ons miste en het zo gezellig vind bij ons…
~ Maurits en Laurens het ook heel leuk vinden om te
zwemmen bij ons…
~ Anke, Judith, Jim en Justin heel blij waren met hun
prijzen voor Carnaval

We wensen iedereen een fijne
voorjaarsvakantie

