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GELUKKIG NIEUWJAAR 

Feliz Navidad, Prospero año 

Nuevo, Happy New Year, 

Joyeux Nouvel An, 

Glückliches Neues Jahr en zo 

zijn er nog wel een aantal 

talen waarin ons een heel 

goed en gezond 2019 is gewenst. Daar 

sluiten wij ons dus van ganser harte bij aan!  

!Alle leuke dingen van afgelopen jaar komen 

vast ook dit jaar weer voorbij. En misschien wel 

meer. Een Oranjefeest? Het zou zomaar kunnen. 
Maar dat is tegen het einde van het seizoen pas.  

Als de voetbalsters het goed gaan doen! 

Maar eerst volop aan de slag om het olie-

bollenvet er weer af te krijgen met zwemmen en 

aquarobic. Dat gaat natuurlijk goed komen, 

zoals ieder jaar. 

 

AGENDA 

12 januari, de eerste zwemmiddag van het jaar 

2019 

16 februari, helaas geen zwemmmen wegens 

crocusvakantie.  

23 februari, weer geen zwemmen, nog steeds 

crocusvakantie, wel instuif ook 16 febr.  

 

GEBRUIK BADEN 

Even voor de duidelijkheid: het doelgroepenbad 

wordt alleen gebruikt voor het banenzwemmen. 

Voor spelen kunnen we terecht in het recreatie-

bad. Dat is voor de veiligheid beter en het 

stimuleren van beweging! En zo heeft iedereen 

de ruimte om te doen wat hij of zij het liefste 

doet 

 

VERJAARDAGEN 

03 Ingrid  

07 Jan  

10 Marloes         35 

12 Marjon                                          

13 Charlotte                                          

16 Dorine             55 

21 Harrie        80 

22 Rajeev  

29 René  

 

Van harte gefeliciteerd allemaal. In het bijzonder 

natuurlijk Harrie, 80 alweer, en nog zo’n 

jeugdige uitstraling. Geweldig.  

Geniet van die dag met veel taart natuurlijk! 

 

BANENZWEMMEN 

Het wordt een spannend seizoen, wie o wie gaat  

er deze keer winnen. 

We geven hier de koplopers, in willekeurige 

volgorde: 

Dames: Debby, Mandy en Olga. 

Heren: Reinout, Ronald en Roy. 

We gaan het zien op het eind van dit seizoen. 

Het duurt nog wel een tijdje, maar dat houdt de 

spanning erin! 

NIEUWE DEELNEMERS 

 

 

 

 

 

     

Vincent                     en      Fleur  

Fijn dat jullie erbij gekomen zijn. Van harte 

welkom bij onze groep. Dat jullie het naar de zin 

hebben is wel duidelijk! Mooi toch! 

 

ZIEKENBOEG 

Benieuwd wie we het eerste terugzien in het 

zwembad, Chris  of Dientje . 

Uiteraard zien we ze het liefst 

allebei zo gauw mogelijk terug. In 

ieder geval een voorspoedig 

herstel gewenst. De rest moeten 

we afwachten nietwaar? 

 


