
 

 

 

Hoofdleider: Roel Haytink, 06-53645024, e-mail: de_spetters@hotmail.com              

Redactie: Jan Nanne, 06-39340660  e-mail: jc.nanne@hotmail.com   

26ste Jaargang Nr 10                                                               januari 2023                      

  
GELUKKIG NIEUWJAAR 
Natuurlijk iedereen een fantastisch, 
spetterend en gezond 2023 gewenst. We 
gaan er weer een heerlijk zwemjaar van 
maken. De meeste leuke activiteiten van 
vorig jaar komen ook nu weer terrug. 
Natuurlijk gaan we ook aan de slag om het 
oliebollenvert er weer af te zwemmen en te 
aquarobicen. Zeg maar eens dat we niet 

sportief 
bezig zijn! 
Zeker 
weten van 
wel! 
Hebben 
wij als 

zwemgroep ook nog wensen voor 2023? 
Jazeker, we zouden het heel erg op prijs 
stellen als onze medewerkersgroep wat 
uitgebreid wordt. We kunnen versterking heel 
goed gebruiken. Het is eigenlijk onbegrijpelijk 
dat niet veel meer mensen zich hiervoor 
aanmelden! Weten ze dan niet hoe 
ontzettend leuk het 
werken met onze 
Spetters is? Kom 
het eens ervaren 
dan val je er als 
een blok voor. 
Doen hoor! 
Verder dreigden er wat bezuinigingen de 
gelukkig weer afgeblazen zijn. Uiteraard is 
onze wens dat dat voorgoed zal zijn!  
Als er nog meer wensen bij ons opkomen dan 
zullen wij dat natuurlijk meteen melden in 
onze nieuwsbrief! 
 
AGENDA 
14 januari, we gaan weer beginnen. Het 
oliebollenvet moet er weer afgezwommen 
worden toch zeker.  
21 januari, prijsuitreiking voor de banen-
zwemmers. Wie mag de beken nu een jaar in 
of op de kast hebben staan? 
 

25 februari, helaas geen zwemmen, het is 
voorjaarsvakantie net als op 4 maart! 
Maar op 11 maart zijn we er weer 
natuurlijk!!! 
 
VERJAARDAGEN 
03 Ingrid Alders 
07 Jan Nanne 
10 Marloes de Groot 
13 Charlotte Lammers 
16 Dorine Droogh 
21 Harrie van Schaik 
22 Rajeev Jagroep 
29 René Rijkers 

Allemaal weer van harte gefeliciteerd. De 

helft is al jarig geweest bij het uitreiken van 

deze nieuwsbrief. Hopelijk was het een fijne 

dag, en hebben jullie van de taart genoten! 

Voor degenen die het nog tegoed hebben, 

een mooie dag gewenst en natuurlijk ook 

met heerlijke mmmmm taart! 

NIEUWJAARSGEDICHT 

Een nieuw jaar is weer gestart, 

een nieuw jaar, het blijft apart. 

Je denkt te weten hoe het zal verlopen, 

of het ook zo gaat is alleen maar te hopen. 

Nieuwe ervaringen komen zeker weer voorbij, 

koester de mooiste want dat maakt je blij. 

Vergaande dromen en nieuw dromen, 

we zullen ze allemaal weer tegenkomen. 

Leef het leven zo lang het mag duren, 

jou levenspad kun je niet sturen. 

Hoe je dit komende jaar ook al hebt bedacht, 

geniet juist van wat je niet verwacht. 
 
ZIEKENBOEG 

Gelukkig nog steeds niets te melden van 

ziekte of zeer. Nou ja, Roel Haytink heeft 

wat last van een onwillige  kuitspier. Hoe zou 

dat nou weer gekomen zijn? Maar dat is geen 

reden om niet naar het zwembad te komen 

toch?  Beterschap ermee Roel! 


