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EEN, TWEE, DRIE, VIER 
Komt er nog wat van, vijf, zes, zeven, 
acht, we hebben al zolang gewacht!! 
Ja, zo is het toch?  Helaas toch nog even 
geduld blijven oefenen. Zie het verhaal 
van Roel hieronder!  
LIEVE MENSEN, 
We moeten vaststellen dat het weliswaar 
de goede kant op gaat met de Corona 
pandemie, maar ook dat deze nog steeds 
niet onder controle is. Helaas betekent dat 
dat we zwemseizoen 20-21 als verloren 
kunnen beschouwen, dus jammer genoeg 
ook geen traditionele seizoenafsluiting met 
de KLM 
duikclub. 
Onze hoop is er 
nu op gevestigd 
dat wij in 
september weer 
"normaal" 
kunnen gaan zwemmen. Voorwaarde is 
dan wel dat het ook kan 
en bijvoorbeeld de 
anderhalve meter regel is 
vervallen, iedereen 
gevaccineerd is, er geen 
speciale eisen meer 
worden gesteld door het zwembad, de bus 
beschikbaar is, er van de kant van de 
deelnemers/woonvoorzieningen geen 
bezwaren zijn en daarnaast ook al onze 
vrijwilligers beschikbaar zijn. Pas dan kan 
iedereen zich weer veilig voelen, ook als 
we voor en na het zwemmen met 20 tot 30 
personen in het kleedhok zijn! 
We weten nu nog niet hoe een en ander 
gaat lopen, maar het zou zo maar kunnen 
dat van deelnemers en vrijwilligers een 
vaccinatiebewijs wordt gevraagd of - als 
dat niet het geval is - een negatief 
testresultaat. Extra belangrijk dus om je te 

laten vaccineren, niet alleen voor jezelf, 
maar ook om de andere deelnemers en 
vrijwilligers niet in gevaar te brengen! Dus 
help ons een veilige zwemomgeving te 
creëren en haal die prik! 
Roel Haijtink 
VERJAARDAGEN 
Mei 
02 Sander  
09  Willeke  
10 Jan S 
15 René  
15 Nura  
26 Ingrid 
27 Sylvia  
29 Roy                         30 
Juni 
10 Niels                       45 
12 Thea  
13 Dave                       45 
13 Roy  
15 Pieter                     50 
18 Cecile  
22 Sam  
22 Gemma                  30 
24 Sabine 
28 Pieter                     60 
29 Willeke T 
Wat een kroonjaarvieringen deze keer. 
Allemaal van harte gefeliciteerd. Maak er 
een vrolijke dag van. Dat gaat vast wel 
lukken. 
WOLF IN GRONINGEN 
Laat mij rennen en springen. 
Laat mij jagen op de akkers. 
Laat mij janken naar de maan. 

Laat mij mijn gang maar gaan. 
Zo beschreven zijn we allemaal een beetje 
een wolf, niet dan? Ja toch! 
ZIEKENBOEG  
Leeg voor zover bekend. Mooi toch? 


