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EINDE SEIZOEN 

Ja het gaat snel allemaal. En dan 

wordt het nog erg druk ook die 

laatste maand van het 

zwemseizoen. We gaan  

natuurlijk werkstukken van de 

kunstmiddag 

bekijken we 

kunnen naar het Concours 

Hippique, we maken een 

Oranjefeestje voor de Oranje 

Leeuwinnen en het duikteam 

komt weer op bezoek op de 

slotmidddag. Het kan niet op dus! 

Zorg wel dat de taxi’s een kwartier later 

komen op de slotmiddag want na afloop het 

gebruikelijke drankje en dat is heel gezellig 

maar kost ook tijd!!!! 

En de strijd om de banenzwemkampioen is ook 

nog niet gestreden. Het wordt heel spannend. 

Iedereen alvast een fijne vakantietijd gewenst, 

maar dat zal best goed komen! 

 

AGENDA 

8 juni, tentoonstelling van de werkstukken 

gemaakt tijdens de kunstmiddag. Zeker de moeite 

waard om te gaan bekijken! 

14 t/m 28 juni, dan zijn de werkstukken van de 

kunstmiddag nog te zien in het gemeentehuis van 

de Haarlemmermeer.  

15 juni, drukke dag wordt dat, ‘s-morgens 

Concours Hippique (al aangemeld?) en ‘s-middags 

Instuif en Zwemmen. Hele dag onder de pannen. 

22 juni, Oranjedag, de Leeuwinnen gaan voor 

het wereldkampioenschap. Allemaal iets in oranje 

meenemen om ze te supporten!!  

Vrolijk gekleurd feestje dus! 

29 juni, helaas we nemen voor 2 maanden 

afscheid van elkaar, maar …….. 

7 september, daar zijn we weer voor een nieuw 

zwemseizoen! Dan gaan we er weer volop 

tegenaan. Wordt zeker net zo leuk als het 

afgelopen seizoen! 

 

VERJAARDAGEN 

Juni 

10 Niels  

12 Thea  

13 Dave   

13 Roy 

15 Pieter Jan  

18 Cecile 

22 Gemma  

24 Sabine 

28 Pieter  

Juli 

02 Sabine  

10 Anna  

15 Debby    30 

15 Willie  

16 Brian  

17 Flora  

20 Ronald 

22 Arjan  

28 Gerard 

Ja, voor 2 maanden deze keer. In juli zijn we er 

niet dus die nu ook allemaal vermeld. Allemaal 

van harte gefeliciteerd en een fantastische 

verjaardag gewenst met leuke cadeaus en lekkere 

taart mmmmmm smullen! 

 

NIEUWE DEELNEMERS 

Weer een drietal deelnemers die we hier harteliijk 

welkom heten. 

Joshi                           Lotje                                 Nina  

Fijn dat jullie erbij gekomen zijn. 

 

ZIEKENBOEG 

Geen veranderingen sinds de vorige nieuwsbrief. 

Dientje , Alex  en Huub zijn nog niet klaar voor 

onder water zeg maar. Een voorspoedig herstel 

gewenst! 

 


