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Agenda:
~ 2 mei
geen zwemmen Meivakantie
~ 8 mei
Kijkavond bij Sport en Spel
~ 26 mei
geen zwemwedstrijd
~ 29 mei
geen Sport en Spel
~ 5 juni
geen Sport en Spel
~ 8, 9 10 juni Special Olympics Doetinchem
~ 11 t/m 15 juni
Avond4daagse

Bezoek 2e kamerlid Veendam

Even “voorstellen”
Door het vertrek van Janine uit het bestuur is er een
plek vrij gekomen, mij is gevraagd deze functie over
te nemen en dat heb ik na het bijwonen van de
eerste bestuur vergadering op onze nieuwe locatie
dan ook geaccepteerd.

Op 5 maart was 2e kamerlid Anne Kuik op bezoek in
Veendam en op uitnodiging van de bedrijfsleider van
Tropiqua was een delegatie van VAS en De Brug
uitgenodigd om wat te vertellen over hun vereniging.
Beide hebben een powerpoint presentatie gehouden
en we hebben gepleit voor meer zichtbaarheid voor
onze doelgroepen. Beide clubs hebben een cheque
gekregen van €50,=

Mijn naam is Bas
Scholtens en velen
zullen mij uiteraard
al kennen, ik zwem
inmiddels ongeveer
16 jaar mee dus
een vreemd gezicht
zal ik niet zijn.

Afscheid

Hoewel de meeste
mensen mij zullen
kennen is het niet
verkeerd als
bestuurslid me in
de nieuwsbrief voor te stellen.

Onlangs hebben we afscheid moeten nemen van
onze vaste medewerker in het restaurant, Ina 
Ze kreeg nog een paar herinneringen mee  van de
groep vrijwilligers die altijd eet in het zwembad en
later nog van de rest.

Stage
Edwin Struyk heeft het hele jaar bij ons stage gelopen
van de opleiding Sport- en recreatie medewerker.
Edwin is zelf ook zwemmer en zwemt bij zwemclub
Bubble. We hopen dat hij volgend seizoen ook nog bij
ons blijft want hij past heel goed in ons team.

Paaszwemmen Verslag van Edwin Struyk
Pasen is alweer geweest en we hebben het weer
gezellig gehad in het zwembad. Er waren in het hele
bad paaseieren verstopt. De zwemmers konden ze op
zoeken. Op elke paasei stond een cijfer, deze cijfers
werden omgezet in punten. Uiteindelijk ging het
erom wie het hoogst aantal punten bij elkaar wist te
vinden. Maar als je het gouden ei vond had je gelijk
gewonnen, die was namelijk 100 punten waard. Het
was weer een feestelijke avond geweest maar er kan
maar 1 winnaar zijn. Op een gedeelde 3de plaats zijn
geëindigd Roan en Daphne. Op de tweede plaats is
geëindigd Anita. De winnaar van dit jaar is geworden
Damian. Damian had het gouden ei gevonden en had
100 punten behaalt. Namens De Brug feliciteren wij
jullie allemaal, volgend jaar is er weer paaszwemmen.

Ik ben dus Bas Scholtens geboren in 1988, sinds 2009
gelijk na het voltooien van mijn laboratorium
opleiding werk ik als chemisch analist op het chemie
park in Delfzijl. In 2015 heb ik binnen de organisatie
een switch gemaakt naar de Analyse Automatisering
waar ik me bezig houd met het onderhouden,
installeren en verbeteren van vol automatische
analyse apparatuur in fabrieken.
Ik ben destijds met De Brug in aanraking gekomen
door mijn moeder en mijn zusje die beide ook
ongeveer even lang bij de brug zwemmen. Door de
jaren heen heb ik met heel veel verschillende
zwemmers gezwommen elk met hun eigen
uitdagingen en behoeftes. Ik ervaar na elke keer
zwemmen een enorme dankbaarheid en
tevredenheid vanuit de zwemmers. Het doet mij dan
ook elke keer een groot plezier om te zien hoe
iemand zich in de loop van de tijd ontwikkeld en hoe
de meeste zwem avonden aflopen met een brede
glimlach op het gezicht van de zwemmers.

Verjaardagen

Wist u dat …

April

~ we in september de pasjes moeten inleveren…
~ we dan polsbandjes van Tropiqua krijgen…
~ hier wel €5,= borg voor betaald moet worden…
~ iedereen hier nog een briefje over krijgt…
~ Janine uit het bestuur is…
~ ze dat niet meer met school kon combineren…
~ de wedstrijdzwemmers op 7 april een
zwemwedstrijd in Roden hadden…
~ ze daar heel veel PR’s hebben gezwommen…
~ ze ook veel medailles hebben gewonnen…
~ er een nieuwe zwemmer is Ibrahim..
~ er ook een aantal mensen zich afgemeld hebben…
~ Jeffrey, Delano en Marjanka zijn…
~ we weer leuke MAS stagiaires hebben dit jaar…
~ Annelies een goede combi is met Jason…
~ Jan Lingbeek alweer elke week zwemt …
~ Marcel Wilthof bijna onherkenbaar terug is…
~ de stroopwafelactie een groot succes was…
~ er 660 pakjes stroopwafels zijn verkocht…
~ we iedereen hartelijk willen bedanken !!!
~ we binnenkort om de tafel gaan…
~ we ook de mensen bedanken die geen stroopwafels
hebben verkocht maar wel geld hebben geschonken..
~ Bart en Chris nog stroopwafels gaan verkopen…
~ ze dit op koningsdag doen in Loppersum…
~ die opbrengst voor de Worldgames in Abu Dhabi is..
~ er ook 2 zwemmers van Westerkwartier op bezoek
zijn geweest voor Bart en Chris…
~ deze 2 al naar de Worldgames zijn geweest…
~ ze Bart en Chris tips hebben gegeven en ook hun
medailles hebben laten zien 
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Eric Blauw
Sharona Ploeger
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Natalie Jager
Henri Molag
Sander Dunning
Freddie de Jonge
Judith v d Scheer
Tineke Miedema
Mark Gernaat
Janine Smilde
Francesca Andre
Yunus Emre
Karin Woldhuis
Roos Lameris
Lisette Haneman
Wim Woldering
Michelle Fekken
Mark van Goolen
Mary Holtrop
Michelle Pot
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Mathijs Oldenburger
Pieter Neinders
Ibrahim Elfagadi
Anna Eling
Marielle de Roode
Dyon Wiendels
Hami Usta
Bas Scholtens
Latife Metinoz

