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ZWEMVIERDAAGSE 

Weer een heerlijk evenement. Deelnemers en 

begeleiding hebben weer genoten van het 

enthousiasme waarmee de afstanden werden 

afgelegd. Voor de eerste keer werd door flink wat 

deelnemers de grootste afstand, 1000 meter, 

gezwommen. Ronald Visscher is met zijn totaal aantal 

deelnames gelijk gekomen met Jessica Wielinga, 

veertien keer. Volgend jaar er voorbij Ronald? 

Gezien het aantal deelnemers hadden we dit keer de 

beschikking ove 2 banen. Was wel nodig, anders 

helemaal filezwemmen. En dat was niet de bedoeling 

toch? 

Het was dus gewoon weer een feestje, met ook de 

plezierige belangstelling van huisgenoten en familie 

van de deelnemers. 

Volgend jaar zijn we er weer bij, zeker weten. 

ZPCH en Watervrienden bedankt voor de prima 

organisatie! 

 

ZWEMCLINIC 

Op vrijdag 22 december 2017 wordt er in het SKWA 

een zwemclinic gehouden. Dat is een speciale training 

waarin je kunt leren beter te zwemmen en misschien 

ook wel een startduik maken voor wedstrijden. Er 

kunnen totaal 20 zwemmers aan meedoen en 6 

plaatsen zijn al bezet. Meld je dus gauw aan als je 

mee wil doen. Wel vrij vragen van school en/of werk 

natuurlijk. Aanmelden: de_spetters@hotmail.com 

 

AGENDA 

28 oktober, geen zwemmen i.v.m. herfstvakantie 

11 november, geen zwemmen, Ned. zwem-

kampioenschappen 

18 november idem! 

22 december, zwemclinic voor deelnemers met 

zwemdiploma  

23 december, geen zwemmen i.v.m. kerstvakantie. 

Eerste zwemmiddag dan weer op 13 januari 2018. 

 

VERJAARDAGEN 

01 Pascal Verburg             

02 Wilfred Verbeek 

10 Richard Timmer 

11 Reinout Verstraaten 

12 Jan Koen Anthonie 

20 Mandy Lei                      

24 Denise Harmsen 

30 Lia v.d. Ancker 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd, maak er een mooie 

dag van. Geniet van de taart en cadeaus. 

 

50 JAAR  “DE AANLOOP” (SLOT) 

Vorige keer sloten we af met de activiteiten die het 

geld binnenbrachten voor het nieuwe gebouw. 

Op 10 september 1988 was het zover en opende 

burgemeester Van Dulst het nieuwe gebouw. 

Per 9 februari 1996 is de statutaire naam “Stichting 

De Aanloop”. 

Stichting De Aanloop organiseert activiteiten voor 

mensen met een verstandelijke en/of een lichamelijk 

beperking. Sommige worden in het clubgebouw aan 

de Kruisweg  622 in Hoofddorp gehouden: het  

ROLSTOELDANSEN, MUSICAL, MUZIEKGROEP, de 

VAKSOOS, de EETGROEP en de INSTUIF. Andere zijn 

buiten het clubgebouw zoals: PAARDRIJDEN, 

SPORTIEF BEWEGEN en ZWEMMEN.  

Wekelijks maken 250 deelnemers gebruik van de 

verschillende activiteiten. Dit wordt mogelijk gemaakt 

door de, enthousiaste, inzet van 90 vrijwilligers. 

De Stichting is qua inkomsten afhankelijk van 

subsidies van  de overheid en giften. Iedereen 

verleent zijn diensten pro Deo. 

Het gebouw mag dan grijs zijn het bruist van 

activiteit. En ook de buitenactiviteiten floreren als 

nooit tevoren. 

 

ZIEKENBOEG 

Geen meldingen! Mooi toch? 


