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Agenda:
~ woensdag 26 dec en 2 januari Geen zwemmen
~ woensdag 9 januari 1e x zwemmen nieuwe jaar
~ Dinsdag 25 dec en 1 januari geen sport & spel
~ Dinsdag 8 januari 1e x sport & spel nieuwe jaar
SORE Heerenveen
Zaterdag 27 oktober was de Special Olympics
Regionaal Evenement in Heerenveen. Hier deden aan
mee: Marion, Ricardo, Camilla, Anthony, Lianne en
Mariska. En Bart en Chris waren ook uitgenodigd om
aanwezig te zijn met de andere zwemmers van Team
NL. Iedereen heeft geweldig gezwommen, 13 x een
persoonlijk record !
Resultaat 7 x goud, 3 x zilver en 2 x brons.

Albert Heijn Actie
Donderdag 22 november konden we de prijs ophalen
van de AH actie. De prijs was €129,96
Camilla Meiborg is even mee geweest om de check in
ontvangt te nemen. Voor dit geld heeft de
activiteitencommissie iets leuks geregeld voor alle
sporters voor kerst.
Borstcrawltraining in Maarssen
Zondag 4 november zijn Chris en Bart met Grietje mee
geweest naar een speciale borstcrawltraining in
Maarssen, samen met de andere zwemmers van Team
NL. Ze hebben weer wat bijgeleerd en gaan daar zeker
tijdens de trainingen verder mee bezig.
Sport & Spel
Zwarte pietengym op 4 dec was een groot succes,
de
pieten
deden
aan
alle
spelletjes
mee.
Alle
“gymers” hebben sinds kort een eigen T-shirt om in te
sporten. De groep bestaat nu uit 15 leden en er is
ruimte voor nog meer mensen. Dus als je denkt, dat
lijkt me wel wat, ga eens kijken. Op dinsdag in de
Menterne in Muntendam van 19.00 – 20.00 uur.

Autisme avond
Dinsdag 30 oktober hebben veel vrijwilligers een
leerzame informatie avond gehad over Autisme en
kunnen veel dingen nu in de praktijk gebruiken.
Huldiging
Woensdag 31 oktober kwam een delegatie uit
Muntendam nog even langs om Arjan, Camilla en Bart
te huldigen voor hun prestaties tijdens de Special
Olympics in Doetinchem in juni dit jaar.
Thuiswedstrijd
Zaterdag 10 november was er een thuiswedstrijd voor
de wedstrijdzwemmers en werd er even extra
aandacht besteed door de pers aan de zwemmers van
Team NL dat helemaal compleet was. Door alle
zwemmers van Veendam werden er hele goede
prestaties neer gezet, vele persoonlijke records
werden er gezwommen, onder aanmoediging van heel
veel familieleden en bekenden.
Op alle estafettes werden bekers gewonnen door
Veendam met als kers op de taart, de Telkampbeker
(voor de beste club met de snelste tijden!!)

Provinciale Vrijwilligers prijs
Maandag 10 december zijn 12 vrijwilligers afgereisd
naar Groningen, in afwachting of ze de Provinciale
vrijwilligers prijs gewonnen hadden. Na een kop koffie
zaten ze vol verwachting in de zaal, 50 % kans…..
En toen kwam het verlossende woord: Voor de
afdeling sport heeft gewonnen….. De Brug Veendam !!
Met z’n allen hebben ze de prijs in ontvangst
genomen en daarna feest gevierd!
Dus vrijwilligers van De Brug, erkenning voor alles wat
jullie doen voor de club, proficiat !!!! En ga zo door 

Infobriefjes
Voor diegene die het infobriefje nog niet ingeleverd
hebben, inleveren uiterlijk 16 januari bij de
stamtafel!!!
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Mariska de Jong
Patrick Jurgens
Janny Boxem
Justin Drenth
Kim Vos
Anneke Voorma
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Fauve Heidekamp
Edwin Struyk
Geert Telkamp
Melissa Hidding
Pieter Jager
Marjolijn de Jong
Leonard de Jong
Klaas Siepel
Harmke Westerhof
Zwaantje Ploeger
Jan Beuker

Wist u dat…….
~ wij dus Geweldige vrijwilligers hebben…
~ Sander Dunning aan zijn voet is geopereerd…
~ hij wel even aanwezig was bij Pietzwemmen…
~ we in de volgende nieuwsbrief de stagiaires even
aan het woord laten…
~ ze het wel heel leuk vinden bij ons…
~ er weer een nieuw jongetje bij is…
~ hij Thom heet
~ het zwembad wel heel erg mooi geworden is…
~ het nu net is alsof je in de jungle zwemt…
~ de vrijwilligers gezellig uit wokken zijn geweest…
~ Mark met een cursus LIfeguard bezig is…
~ Daphne en Roan ook in het diepe gaan zwemmen…
~ ze nu ook bezig gaan voor hun diploma….
~ ze bij Sport & Spel nog ruimte hebben…
~ dat dat erg leuk is om te doen…
~ Ricardo een weddenschap verloren heeft…
~ hij nog 500 m moet zwemmen met Grietje…
~ Francesca in Veendam blijft wonen…
~ ze naar Cosis gaat…
~ Jaap het niets aan vind om op baan 1 te zwemmen…
~ er een nieuwe aankleedtafel in de kleedkamer is…
~ Judith hier heel erg blij mee is…

Februari
2
3
11
11
12
17
19
23
27

Saskia Russo
Joyce Nieborg
Bennie Heller
Thom Duit
Jeanet Telkamp
Nel Scholtens
Astrid Hesse
Roan Wilthof
Jan LIngbeek

Voor diegene die ziek zijn

Beterschap

Wij wensen iedereen
Fijne Feestdagen en gezond en sportief

