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

Augustus 2020

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
29 & 30 Aug

Wat is er te doen?
Boskikkernacht

Update Corona maatregelen
Gelukkig hebben wij in onze vereniging nog geen leden gehad die Corona
hebben (gehad). In de afgelopen weken zijn er ook diverse maatregelen
verder versoepeld in het zwembad. Dit houdt concreet in dat het weer
mogelijk is om je vooraf aan de training om te kleden. De schapenhokken zijn
nog niet beschikbaar. Zorg ervoor dat je buiten het zwembad voldoende
afstand tot elkaar houdt!
!Wel is aanmelden voor de training nog steeds verplicht!

Boskikkernacht 2020
Dit jaar vindt de boskikkernacht plaats op zaterdag 29 en zondag 30 augustus.
Het thema van dit jaar is 'Op safari!' Wij gaan er daarom vanuit dat iedereen
weer verkleed komt. Jij komt toch ook?!
Aanmelden kan via onderstaande link. Het programma inclusief tijden zal later
nog bekend worden gemaakt.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfH0JMMGkSca4MEBgEHh6YcTMy0A-3-wUMxLF1HiWhu0yVQ/viewform?usp=sf_link
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Zwemtrainingen winter 2020
Het bestuur heeft tevens geïnformeerd naar de beschikbaarheid van zwembad
Aqualaren vanaf September. Zoals het nu lijkt zullen wij vanaf 1 september
gewoon weer in Aqualaren kunnen zwemmen.
Omtrent het
wedstrijdzwemmen is er helaas nog veel onduidelijkheid, hierover houden wij
contact met de KNZB.

Kerstmarkt 2020
Hoewel het nog hartje zomer is, kijken sommige leden al vooruit naar
kerstmis. In december zal er natuurlijk weer de kerstmarkt worden
georganiseerd! Mits de situatie het toestaat zullen wij daarbij natuurlijk ook
weer aanwezig zijn. Ook hiervoor zijn er weer prijsjes nodig voor de verloting.
Hebben jullie nog spulletjes waar je niets mee doet en die er goed uit zien?
Lever deze dan in bij Jeron of Aniek.

Fijne zomer!
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