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BESTE, LIEVE, AARDIGE SPETTERS 
Helaas nog geen goed nieuws over de activiteiten van 
St. De Aanloop. 
Afgelopen maandag heeft het bestuur weer gesproken 
over de corona regels. Er is besloten dat we voorlopig 
vast blijven houden aan het standpunt: geen activiteiten  
zolang de 1,5 meter maatregel geldt en er geen 
vaccinatiemiddel is. 
Verder wachten we de ontwikkelingen af. Of we in 
september weer gaan beginnen wordt besloten in de 
vergadering van komende maand. Bij het zwemmen 
zullen we ons zeker aan de regels moeten houden. In 
september weer beginnen is niet waarschijnlijk, maar 
wie weet. 
We hopen dat jullie je evengoed wel weten te vermaken. 
Deze periode zou er toch al geen zwemmen zijn. Toch 
missen we jullie best wel hoor! Jullie ons ook? 
Denk maar zo, ook dit gaat weer voorbij.   
We zien elkaar zeker weer terug! 
 
AGENDA 
Maandag 20 juli, medewerkersvergadering in het 
gebouw van St. De Aanloop, beginnen om 20.00 u. 
 
VERJAARDAGEN 
10 Anna  
15 Debby  
15 Willie  
16 Brian  
17 Flora  
20 Ronald          40 
22 Arjan  
28 Gerard  
Allemaal onze hartelijke gelukwensen met jullie 
verjaardagen. Maak er iet leuks van, maar dat is jullie 
wel toevertrouwd nietwaar? 
 
BANENZWEMMEN 
Helaas is ook deze competitie afgebroken, net als het  
alle wedstrijdsporten. Maar net als bij de eredivisie 
voetbal is er wel een eindstand vastgesteld en de 
kampioenen aangwezen! 
Dames 

1. Debby        943 banen  18,86 km 
2. Vanessa      677 banen  13,54 km 
3. Olga           433 banen    8,66 km 

 
Heren 

1. Ronald        495 banen    9,9  km 
2. Roy            480 banen    9,6  km 
3. Pieter         388 banen    7,76 km 

 
Totaal zijn er door alle banenzwemmers 378 km en 600 
meter afgelegd. Dat zijn er nog meer dan vorig seizoen. 

En dan is er niet eens een volledig seizoen gezwommen! 
Wat een kanjers van een Spetters! Wel zijn er meer 
enthousiaste banenzwemmers en zwemsters 
bijgekomen. Ook mooi natuurlijk! 
 
MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN? 
Ik ben:  Teun  
Ik woon in: Burchtpoort Nieuw Vennep en 
Aerdenhout. 
Wat zijn je dagactiviteiten (werk, school): 
Ik ga naar school, daar leer ik heel veel! 
Wat voor beestjes heb je in huis? 
We hebben geen beestjes in huis. 
Welke leuke hobby’s heb je? 
Tennissen en Nintendo Wii! 
Wat heb je het liefst op je bord? 
Frietjes met hamburger! 
En wat schuif je er het liefst vanaf? 
Een broodje poep (die van ome Willem? 
Daar is er een dan. Red.) 
Naar welke muziek luister je graag? 
Bassie en Adriaan, Mini disco en Ernst en Bobby! 
Waar mag iemand je ’s-nachts voor wakker maken? 
Voor lekkere snoepjes! 
Wat is je favoriete vakantieland? 
Naar een zwembad, in welk land maakt niet uit! 
Wat is je favoriete TV-programma? 
Filmpjes over eten! (Heel Holland bakt? red.) 
Met wie zou je graag een beschuitje willen eten? 
Met papa en Mama, Kiki, Floris en de begeleiding! 
 
ANDER NIEUWS 
Marjanne , heeft ons laten weten dat ze gaat trouwen. 
Dat is mooi nieuws, maar het betekent tevens dat ze 
onze zwemgroep gaat verlaten. Ze gaat met haar 
echtgenoot in Zoeterwoude wonen en dat is iets te ver 
om wekelijks naar Hoofddorp te komen. We zullen je 
missen Marjanne. Afscheid nemen gaat onder de huidige 
omstandigheden niet lukken. Maar je voornemen om 
toch nog een keer op bezoek te komen in het zwembad 
vinden we erg fijn.  
 
EFFECT VAN HET BOVENSTAANDE 
Dit betekent wel dat we een van de jongere mede-
werkers kwijtraken. Een aantal anderen raakt redelijk op 
leeftijd. Ik wil maar zeggen jongeren die dit lezen, meld 
je aan!!! We hebben jullie nodig! 
 
ZIEKENBOEG 
Geen ziekte of zeer bekend. Dus wat dat betreft gaat het 
allemaal goed mogen we hopen! 
 


