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WAS HET VOORBIJ? 

In de vorige nieuwsbrief stond dat de zomer 

voorbij was. Nou, de eerste helft van 

oktober ging het vrolijk nog even door. 

Heerlijk weer elke dag. Maar nu is het denk 

ik wel definitief over. Het was al een keer 3 

graden op de thermometer brrrr. Zit hier te 

typen terwijl de regen in bakken uit de 

hemel valt. Maar goed dat gaat ook wel 

weer over. En de grond had best wel wat 

nodig na die droge zomer. Zo wordt het 

evenwicht weer hersteld.  

 

AGENDA 

17 November, de fanatieke banen-  

zwemmers hebben even het nakijken. 

We gaan weer kajakken. Dus even wat 

anders. Ook weer leuk toch? Het wordt vast 

weer een heel leuke en prettige middag. 

 

VERJAARDAGEN 

02 Wilfred  

10 Richard  

11 Reinout  

12 Jan Koen  

20 Mandy  L 

24 Denise    40 

30 Lia v.d.  

 

Allemaal weer van harte gefeliciteerd. Het 

worden vast weer heel gezellige feestjes.  

Natuurlijk is daar heerlijke taart bij.   

 

ZWEMVIERDAAGSE 

Met een groep van 13 enthousiaste deel-

nemers waren weer van de partij tijdens de 

5de zwemvierdaagse in het bekende bad het 

SKWA. Van alle kanten hoorden we “het 

plezier spat er vanaf bij deze groep, erg 

leuk om te zien”. En dat is voor ons weer 

fijn om te horen. Er waren 2 debutanten in 

de groep, dat zijn deelnemers die er hun 

eerste vierdaagse deden. Maar dat weten 

jullie wel. Maar er was er ook een bij die 

zijn 15de vierdaagse deed. Je bent koploper 

geworden Ronald. Allemaal gefeliciteerd 

met de dik verdiende medaille, het diploma 

en de bloemen. 

Leuk was ook de grote belangstelling van 

familie, medebewoners en begeleiders van 

de deelnemers.  

 

En natuurlijk dank aan de organisatie door 

de zwemverenigingen Watervrienden en 

ZPCH die dit jaarlijkse feest mogelijk maken 

Volgend jaar zijn we er zeker weer bij toch? 

Dat wordt weer een feestje! 

 

ZIEKENBOEG 

Ze is weer snel hersteld van de gebroken 

arm, ze heeft alweer in het water gelegen 

en speelde de dolfijn als vanouds. Fijn je 

terug te zien Maria. 

Helaas moeten we Gerrit een tijdje missen.  

Een valpartij houdt hem even uit het water. 

We hopen je gauw weer terug te zien 

Gerrit.  


