De e-Kwaker
Elektronische Nieuwsbrief van zwemvereniging ZZG De Boskikkers
Dé zwemclub van de gemeente Aa en Hunze

Juli 2019

Hierbij een nieuw e-Kwaker! In deze e-Kwaker worden jullie weer op de
hoogte gehouden van het laatste nieuws rondom ZZG De Boskikkers !
Met vriendelijke groet,
Bestuur Zwemvereniging ZZG De Boskikkers

Agenda
Datum
31-8 & 1-9 2019
Vanaf 4 Sept 2019
Za 21 Sept 2019
Za 30 Nov 2019
13-12 & 14-12 2019
Za 14 Dec 2019
Za 25 Jan 2020
Za 04 Apr 2020
Za 18 Apr 2020
Za 20 Jun 2020
Za 27 Jun 2020

Wat is er te doen?
Boskikkernacht
Start trainingen Aqualaren Zuidlaren
Wedstrijd 25-50m deel 1 - Winschoten of Coevorden
Wedstrijd 25-50m deel 2 - Haren of Beilen
Kerstmarkt Balloohoeve
Wedstrijd 25-50m deel 3 - Winschoten of Groningen
Wedstrijd 25-50m deel 4 - Haren of Coevorden
Wedstrijd 25-50m deel 5 - Winschoten of Leek
Wedstrijd 25-50m deel 6 - Hoogezand of Delfzijl
FINALE 25M (locatie nog onbekend)
FINALE 50M (locatie nog onbekend)

Badmutsen
Onze nieuwe badmutsen zijn er! De badmutsen kosten
€7,50 per stuk. Heb je interesse in één of meerdere
badmutsen? Neem dan contact op met Aniek. Zij zorgt
er dan voor dat jij ook snel in het bezit bent van een
officiële ZZG de Boskikkers-badmuts!

Schoolzwemmen
Op woensdag 22 mei waren de schoolzwemwedstrijden voor alle basisscholen
in de gemeente Aa en Hunze. Het weer zat gelukkig mee en de opkomst was
net als ieder jaar weer hoog! Voor het derde jaar op rij heeft de Jan
Thiesschool uit Rolde de beker weten te winnen. Het bestuur bedankt alle
vrijwilligers en de technische commissie voor hun bijdrage aan het
schoolzwemmen.
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Geraniumactie
Het is misschien al een tijdje geleden maar onze geraniumactie van dit jaar
was een groot succes! We hebben in vier avonden tijd heel Gieten blij kunnen
maken met geraniums. We waren op donderdagavond al door alle geraniums
heen. Er waren dit jaar weer veel leden die mee hebben geholpen met lopen,
dank daarvoor! Dit alles heeft geleid tot een mooie opbrengst waar wij de
clubkas verder mee kunnen spekken. Uiteraard hopen wij volgend jaar weer
op een net zo succesvolle geraniumactie!

Boskikkernacht 2019
Ook dit jaar organiseren wij weer de boskikkernacht! Het thema van dit jaar is
'Proud to be fout!'. Naast het slapen in het bos, is er weer een gezellige
barbecue en een avondspel. De boskikkernacht vindt plaats in het weekend
van 31 augustus en 1 september. Jij komt toch ook?! De officiële uitnodiging
volgt snel.

Trainingen in de zomervakantie
Wij zijn alweer een tijdje buiten aan het trainen in zwembad Zwanemeer in
Gieten. Ook tijdens de zomervakantie gaan de trainingen gewoon door op de
woensdag en vrijdag. Vanaf woensdag 4 september gaan we weer beginnen
met trainen in Aqualaren in Zuidlaren. Het bestuur wenst iedereen een fijne
zomervakantie!
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Stel jezelf eens voor:
Mijn naam is Tini Visker en ben net 60 jaar
geworden. Ik woon sinds 1½ jaar in Gieten en
dat bevalt me heel goed. Hardlopen is mijn
passie en dan voornamelijk de lange afstanden.
Heb intussen 30 marathons gelopen en een
ultraloop van 63 km. Naast het hardlopen doe ik
nog twee keer in de week aan bodypump en
sinds kort zwem ik ook nog een keer in de week.
Op de Hondsrug is het mooi MTB-en daarom
ook maar een MTB aangeschaft.
Mijn beroep is financieel beleidsmedewerker bij
de gemeente Groningen.
Bij wie zwem je op woensdag en donderdag ?
Ik zwem samen met Bea op de woensdag.
Hoelang zit je al op de zwemvereniging ?
Sinds december 2018 ben ik lid.
Waarom ben je op de zwemvereniging gegaan ?
Ik ga begin juni 2019 meedoen aan de triatfun bij het Loomeer. Ik wil
mijn zwemconditie en mijn zwemslag verbeteren.
Wat vindt je het aller leukste aan zwemmen ?
Ik vind het zwemmen in de buitenlucht in open water het allerleukste.
Wat is je favoriete slag ?
De schoolslag is mijn beste slag echter voor de triatfun moet ik mijn
borstcrawl verbeteren.
Wie is je grote voorbeeld ?
Heb ik niet. Sporten doe je voor je eigen plezier en het talent van een
topsporter heb ik niet.
Aan wie geef je 'De pen' door ?
Als Daphne Spreen nog lid is mag je de pen aan haar doorgeven. Zo
niet, dan mogen jullie zelf kiezen aan wie je de pen doorgeeft.
→ Het bestuur geeft de pen door aan....... Ivar van der Veen!
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