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Agenda:
~ 30 april/ 7 mei Meivakantie geen Sport & Spel
~ 1 mei
Meivakantie geen zwemmen
~ 18 mei
Noordelijke Kampioenschap
~ 8 / 15 juni
Special Olympics Reg. Groningen
~ 19 juni
laatste x zwemmen seizoen
~ 24 t/m 28 juni
Avond4daagse
~ 9 juli
laatste x Sport & Spel seizoen
Sport en Spel
We hebben alweer een nieuw lid mogen
verwelkomen, Miranda. Sportief en enthousiast,
leuke aanwinst voor de groep. Helaas van een drietal
leden afscheid moeten nemen, hetzij naar een
andere sport of verhuizing. Nieuwe leden zijn nog
steeds welkom ! Kom vrijblijvend eens kijken op de
dinsdagavond in de Menterne.
Bandjes zwembad
Als je al wel een bandje hebt van het zwembad maar
nog geen sleutelhanger met je naam, vraag dan even
bij de kassa. Als het daar niet ligt geef dan je naam
even door bij balie.
Maatschappelijke stage
Onze stagiaires gaan hun laatste periode in en zullen
dan niet weer komen, op eentje na, Eline heeft
besloten om te blijven als vrijwilligster. Wij heten
Eline van Harte Welkom bij De Brug.

Sportman/sportvrouw/sportploeg van Midden
Groningen 2018
Arjan Ewolds, Camilla Meiborg en Bart Hol waren alle
drie genomineerd voor sportman/ sportvrouw van
midden Groningen omdat ze in Muntendam wonen.
De feestelijke avond was vrijdag 12 april in de
Kalkwijk in Hoogezand. Camilla en Bart vielen net
naast de prijs, maar Arjan werd gekozen tot
Sportman van Midden Groningen !!!! Gefeliciteerd !
Hij mocht een mooie schaal en een bos bloemen in
ontvangst nemen. Gefeliciteerd!

1 uursestafette
Zaterdag 30 maart was weer de 1 uurs estafette in
Hoogezand, ook dit jaar deden de
wedstrijdzwemmers van ons hier aan mee. Een groep
van 9 zwemmers wou het record van 2018
verbeteren, helaas is dat net niet gelukt. 2 van onze
zwemmers hebben nog mee gedaan met de groep
van Stadskanaal, omdat ze daar te weinig hadden.

Special Olympics World Games
Zoals
iedereen vast
niet is
ontgaan zijn
Bart en Chris
met
medailles
terug
gekomen uit
Dubai, en
aan alle
kanten
gehuldigd en in het zonnetje gezet. Ze hebben dan
ook supergoed gepresteerd, Chris 2 x goud en 2 x 4e
plek, Bart goud, zilver, brons en 4e plek. Het was een
geweldige ervaring om dit mee te mogen maken,
om met zoveel verschillende atleten uit zoveel
verschillende landen te mogen zwemmen.

Zwem4daagse
Week 15 was weer de zwem4daagse, er hebben van
de Brug 5 zwemmers mee gedaan. Arjan, Bart, Chris,
Ricardo en Joyce, en Michelle (coach) ook.
Misschien voor volgend jaar nog meer mensen?? De
kleinste afstand is 250 m, dat is 10 baantjes…
Special Olympics Regionale Spelen zoekt
vrijwilligers….
Op 8 en 15 juni zijn weer de Regionale Spelen in
Groningen. Ze zijn nog op zoek naar vrijwilligers,
aanmelden op: www.specialolympicsgroningen.nl
Paaseieren zoeken
Was weer een succes, op 2 na zijn alle eieren
gevonden. Jong en oud, klein en groot paaseieren
zoeken blijft leuk. De meeste peunten kregen een
prijsje. 1e prijs voor Damian,(gouden ei) 2e prijs voor
Robin en 3e prijs voor Dyon.  
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Henri Molag
Sander Dunning
Freddy de Jonge
Judith v d Scheer
Michel Smit
Tineke Miedema
Mark Gernaat
Janine Smilde
Francesca Andre
Sandra Ploeger
Karin Woldhuis
Roos Lameris
Lisette Haneman
Wim Woldring
Michelle Fekken
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Mathijs Oldenburger
Ibrahim Abosaab
Pieter Neinders
Anna Eling
Ibrahim Elgafadi
Dyon Wiendels
Hami Usta
Bas Scholtens
Latife Metinoz

Wist u dat …
~ Mary weer hersteld terug is …
~ Tom (grote) voor 1 dag Koning was…
~ hij de voorleeshoek van de Kluft mocht openen…
~ de avond4daagse al weer in het zicht komt…
~ u kunt gaan kijken voor de hoeveelste x u loopt…
~ er 5 zwemmers van De Brug aan de zwem4daagse
hebben meegedaan en 1 coach…
~ iedereen daar aan mee mag doen…
~ we Erik (restaurant Tropiqua)willen bedanken…
~ we allemaal popcorn kregen…
~ we die kregen na de feestelijke opening…
~ het zwembad wel erg mooi geworden is…
~ Arjan E dus nu Sportman van 2018 is…
~ we Irem heel veel sterkte wensen in Zwolle…
~ we haar vorige week een kaart gestuurd hebben…
~ Marinus Hol bij elke zwemwedstrijd foto’s maakt…
~ wij hem hiervoor hartelijk willen bedanken…
~ de kleindochter van Zwaantje bij ons zwemt…
~ Freddie een bijbaantje heeft als paashaas…
~ Lars ook weer zwemt…

We wensen iedereen
een fijne meivakantie

