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LENTEMAAND 

Een drukte van belang deze maand, onze open 

dag, pasen, koningsdag. Als het nu ook nog 

mooi weer gaat worden is het helemaal voor 

elkaar. 

Tijdens de open dag zal natuurlijk weer ons 

spaarvarken een prominente plaats krijgen. We 

hopen dat hij weer wat gevuld wordt. Met dat 

geld kunnen we vast weer leuke dingen gaan 

doen. We wachten het met grote belangstelling 

af! 

 

AGENDA 

13 april, open dag. Zoals bekend zijn dan alle 

vaders, moeders, opa’s, oma’s en alle andere 

familieleden, vrienden en vriendinnen weer van 

harte welkom. Wordt weer een feestje! Nodig 

iedereen maar uit hoor! 

27 april, Koningsdag, geen zwemmen en geen 

instuif. Alle gelegenheid om Willem Alexander 

even te gaan feliciteren? Doe maar niet, hij 

heeft het vast veel te druk die dag! 

4 mei, geen zwemmen i.v.m. voorjaarsvakantie! 

11 mei, kunstmiddag in het gebouw van de 

Aanloop voor alle deelnemers van Aanloop-

aktiviteiten LET OP, het zwemmen gaat gewoon 

door! 

Zie onder de kop Kunstmiddag! 

KUNSTMIDDAG 

De Rotary organiseert samen met De Aanloop 

een bijzondere activiteit op 11 mei 2019. 

Uiteraard in ons eigen gebouw: Kruisweg 622 in 

Hoofddorp. 

Je kunt dan iets leren en aan de slag met foto-

graveren, schilderen en boetseren. 

Het belooft een geweldige middag te worden. 

Op zaterdag 8 juni wordt een expositie 

georganiseerd van alle gemaakte kunstwerken. 

Voor de zwemmers die gewoonlijk niet naar de 

Instuif komen op zaterdagmiddag, kunnen na 

afloop van de kunstmiddag met de bus mee 

naar het zwembad tegen betaling van € 4,00. 

Geld meenemen hoeft niet, gaat gewoon via de 

kwartaal- of maandrekening. 

Niets staat je dus in de weg DOE MEE!!! 

 

VERJAARDAGEN 

01  Corinne  

03 Jacco         35 

27 Daniëlle  

27 Carla  

28 Manon  

Van harte gefeliciteerd allemaal. Een gezellig 

feestje met veel taart gewenst natuurlijk. Maar 

dat zal wel dik in orde komen! 

 

NIEUWE DEELNEMERS. 

Ja, er zijn er weer een aantal. Zoveel dat we ze 

niet allemaal in een keer welkom gaan heten in 

de nieuwsbrief. Maar ze komen allemaal aan de 

beurt. 

 Robine                     Maarten                   Gaby  

Hartelijk welkom bij onze zwemgroep. We hopen 

dat jullie het erg naar de zin zullen hebben bij 

ons. Maar dat komt vast wel goed. 

 

NIEUWE MEDEWERKERS 

Ja, met deze groei aan deelnemers 

is het ook belangrijk dat er 

medewerkers bijkomen. Adel  is de 

gelederen komen versterken. En 

ook belangrijk, hij heeft ook al een EHBO 

diploma, dat is ook weer mooi meegenomen. 

Daarnaast is Piet  (nog geen foto) erbij 

gekomen. Eerst even kijken en meteen besloten 

te blijven. Van harte welkom allebei! 

 

ZIEKENBOEG 

Nog niet eens in de ziekenboeeg vermeld en ze 

is alweer hersteld. Bep en ze ziet alles weer 

haarscherp. Jammer genoeg zal 

Dientje dit seizoen wellicht net meer 

komen zwemmen. Maar in september 

zal ze er weer bij zijn toch? 

Ook Huub een voorspoedig herstel gewenst. 


