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WE GAAN WEER SPETTEREN! 
Het is weer zover, we gaan weer heerlijk 
spetteren op de zaterdagmiddag. We beginnen 
nog steeds om 16.30 u. We hebben weer een 
mooi seizoen voor de boeg, alle bekende 
activiteiten komen weer terug.  
 
AGENDA 
1 september t/m 6 oktober 
Tentoonstelling van kunstwerken gemaakt door 
bewoners van OTT-huizen in Galerie 2001, 
Snelliusstraat 35 in Badhoevedorp. 
7 september,eerste zwemmiddag van het 
nieuwe seizoen. 
23 september, om 19.30 u medewerkers 
vergadering in het Aanloopgebouw 
21 oktober,start zwemvierdaagse 2019 
 
VERJAARDAGEN 
Augustus  
01 Lia  
03 Dien  
03 Adel  

05 Yvonne  
07 Wilgert              60 
13 Bianca               45 
22 Thomas             35 
23 Jaap  
24 Dominique  
28 Gerrit  
30 Mark                 35 
September 
05 Jaap  
09 Jessica  
10 Joshi  
22 Jurriaan  
29 Zenzel  
Allemaal weer de allerhartelijkste felicitaties. 
Weer een aantal die een kroonjaar hebben te 
vieren, mooi toch! 
Maak er een vrolijk feestje van met cadeaus en 
natuurlijk taart mmmmm. 
 
ZWEMVIERDAAGSE 
Hij komt er weer aan. Van 21 t/m 24 oktober 
2019. Je kunt inschrijven voor de afstanden 250 

m, 500 m of 1000 m. Alle afstanden zijn goed 
voor een medaille. Graag aanmelden via de mail 
jc.nanne@hotmail.com. Deelnamekosten 
bedragen 7,50 euro bij voorinschrijving. Bij 
inschrijving op 21 oktober zijn de kosten 10,00 
euro. 
Verder zouden we het bijzonder op prijs stellen 
als een aantal chauffeurs zich zouden melden 
om de deelnemers naar het zwembad te 
brengen en weer terug naar de woningen. Ook 
als je maar een dag beschikbaar bent is aan-
melding welkom. 
 
RESULTATEN BANENZWEMMEN 
Het is onvoorstelbaar maar onze zwemmers 
hebben niet minder dan 225 kilometer 
gezwommen het afgelopen seizoen. 
De toppers waren: 
Dames: 

1. Debby         1.166 banen 23,3 km 
2. Mandy           703 banen 14,0 km 
3. Olga              597 banen 11,9 km 

Heren: 
1. Roy                921 banen 18,4 km 
2. Ronald            621 banen 12,4 km 
3. Pieter             567 banen 11,3 km 

Allemaal geweldig gedaan, we zij trots op jullie. 
 
NIEUWE MEDEWERKER 
George  is de gelederen komen versterken. Hij 
neemt heel veel ervaring mee als zwemcoach 
dat hebben enkele banenzwemsters al gemerkt. 
Hartelijk welkom George! 
 
ZIEKENBOEG 
Helaas heeft Dientje moeten besluiten definitief 
te stoppen met zwemmen. Heel jammer Dientje, 
je was een zeer graag geziene deelneemster in 
de groep. We wensen je het allerbeste en 
natuurlijk mag je best komen 
kijken als je daar zin in hebt. 
Helaas moeten we Ans enige 
tijd missen. Ze moet 
geopereerd worden en daarne 
een herstel-periode.  
 


