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Agenda:
~ Volgende week voorjaarsvakantie
~ 19 feb. Geen Sport en Spel
~ 20 feb. Geen zwemmen
~ 26 feb. Carnaval bij sport en spel
~ 27 feb. Carnavalzwemmen
~ 2 maart Zwemwedstrijd Winschoten
~ 7 maart vertrek Bart en Chris naar Abu Dhabi
~ 30 maart 1 Uursestafette Hoogezand
Groninger records
Woensdag 23 januari zijn weer de certificaten
uitgedeeld aan 6 zwemmers die vorig jaar een of
meerdere Groninger Records hebben gezwommen.
Dit waren Suzanne Burema, Harmke Westerhof,
Camilla Meiborg, Arjan Ewolds, Ricardo Ploeger die
hadden allemaal 1 record gezwommen. Bart Hol maar
liefst 6 keer. Allen nog gefeliciteerd.

Special Olympics World Games 2019
7 maart is het zover, dan gaan Bart, Chris en Grietje op
weg naar Abu Dahbi. Alle extra trainingen hebben nut
gehad want de tijden van beide heren zijn behoorlijk
sneller geworden. Samen met de 3 meiden van Savas
uit Raalte vormen ze het zwemteam van Nederland,
en daarnaast gaan er nog 60 andere sporters en 23
coaches mee. Zie groepsfoto die gemaakt is tijdens de
ploegenpresentatie afgelopen zaterdag.
We hopen dat jullie ze gaan volgen op facebook en
Instagram en wensen beide heren heel veel succes !!
Naar verluid komt er ook een lifestream om te volgen,
hou de facebook pagina van de heren in de gaten.>>
Bartchrisroadtoworldgamesabudhabi
Op 22 maart om 14.00 uur landen ze weer op
Schiphol, als er nog mensen zijn die ze willen
verwelkomen…

Sport en Spel
Alles is weer een beetje op orde bij sport en spel.
Een van de heren is gestopt, omdat hij ging verhuizen.
Tineke Miedema is gestopt om weer te gaan
zwemmen, en verder is er weer iemand bij gekomen,
Richard Poppema, welkom. Richard heeft ok al
gezwommen bij De Brug.
Moonlightwalk
Vorig jaar oktober was de Moonlightwalk in Veendam.
De opbrengt hiervan was voor gehandicaptensport in
Veendam en Wildervank. Volgende week komt de
organisatie van de Moonlightwalk, De Lionsclub, langs
om een check te overhandigen aan onze club.

Dinsdag 26 februari bij Sport en Spel, en
Woensdag 27 februari bij zwemmen !!
Dus zoek allemaal in de vakantie vast je mooiste
carnavalskleren uit de kast, want er zijn prijsjes mee
te winnen

Groepsfoto
Er is een groepsfoto gemaakt vorige week in het
zwembad. Als jij die ook wilt hebben kun je hem
bestellen bij de stamtafel.
Maatschappelijke stagiaires
Zoals jullie allemaal weten lopen er weer een aantal
Maatschappelijke stagiaires rond om ons team te
versterken. Eline Pathuis, is er al vanaf de eerste keer
zwemmen in het nieuwe seizoen. Dan hebben we nog
Rosie v d Laan en Danique Wollerich en de jongens
Harald Huizinga en Kevin Blik.
Ze hebben alle 5 hun uren al bijna gedraaid maar
vinden het bij ons erg gezellig en blijven dus misschien
wel tot eind van het seizoen?!

Wist u dat…….
Februari
17
19
23
25
27

Nel Scholtens
Astrid Hesse
Roan Wilthof
Pascal Trip
Jan Lingbeek

Maart
5
6
8
9
9
10
12
25
25
27
29
30
31

Margriet Hoving
Bert Feiken
Grietje Hooiveld
Ger Gernaat
Antje Smit-Zeeman
Jaap Blaauw
Hendri Voorma
Chris Kuiper
Ricardo Ploeger
Manuela Krombos
Jason Pinkster
Lars Sagel
Tom Visser

April
1
5
5
6
15
21
23
24
25

Demi Majoor
Claudia Scholtens
Johan van Dellen
Patrick Burema
Robbin Jager
Ettie Heidema
Krista Visser
Eric Blauw
Sharona Ploeger

~ Astrid ook weer aanwezig is bij het wedstrijdbad…
~ ze ons wel heel erg gemist heeft…
~ Mary gevallen is met die sneeuw…
~ haar bovenarm gebroken is…
~ ze wel een poosje uit de running is…
~ er waarschijnlijk 2 nieuwe wedstrijdzwemmers zijn…
~ ze eerst alle slagen even goed gaan leren…
~ Jan Lingbeek de 27e al 60 jaar wordt…
~ er meer zijn die al zo oud zijn…
~ Jan B al 68, Bennie werd Maandag 70 …
~ Pieter 66, Freddie 65, Klaas vorig jaar 60..
~ Thom Duit daarentegen de jongste is 5 jaar…
~ de groepsfoto die vorige week gemaakt is…
~ die te bestellen is bij de stamtafel a 50 cent.
~ de hele familie Scholten niet op de foto staat…
~ als we dat geweten hadden…

