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

Oktober 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
28 november
11,12,13 dec

Wat is er te doen?
Kniepertjes bakken
Kerstmarkt Balloohoeve - AFGELAST

Boskikkernacht 2020
Tijdens het weekend van 29 en 30 augustus
was het weer tijd voor de jaarlijkse
boskikkernacht. Ondanks de COVID-19
maatregelen was het een gezellig weekend
met soms spannende avonturen.

Situatie rondom corona
Zoals bij iedereen bekend zijn er sinds
enkele weken weer striktere regels met
betrekking tot Corona van kracht. Uit overleg met het zwembad Aqualaren
blijkt dat zij de volgende regels hanteren om besmettingen zoveel mogelijk te
voorkomen. Zwemmers wordt gevraagd om maximaal 10 minuten van te
voren aanwezig te zijn. In de receptie is weinig ruimte en mensen zullen dus
buiten moeten wachten als ze te vroeg aanwezig zijn. Ouders zijn helaas niet
langer welkom in het zwembad en worden verzocht om buiten te wachten
tijdens de training, de horeca is tevens gesloten. Wij vragen begrip voor deze
regels en gaan er vanuit dat iedereen ze naleeft. Het bestuur houdt de situatie
verder nauwlettend in de gaten.
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Kniepertjes bakken
Helaas kunnen veel jaarlijkse activiteiten zoals de kerstmarkt in verband met
Corona niet doorgaan. De activiteitencommissie wil dit jaar wel activiteiten
voor alle kleintjes blijven organiseren.. In plaats van het bakken van
kniepertjes voor de kerstmarkt op de Balloohoeve gaan we dit jaar wel weer
kniepertjes bakken maar dan voor familie en vrienden! In de bijlage van eKwaker mail vind je een bestelformulier. Hiermee kun je een voorverkoop
houden voor familie, vrienden, buren etc. Het bakken van de kniepertjes zal
plaats vinden op zaterdag 28 november.
Meer informatie over het bakken en dergelijke volgt snel via de
activiteitencommissie.

Kerstbomen actie
Deze kerst doet Vreugdenhil Mooimakers uit Eldersloo (Eldersloo 4) een
sponsoractie kerstbomenverkoop! Het idee is dat wanneer je bij hun een
kerstboom van €15 of meer koopt zij een sponsor bedrag van €2,50 per boom
aan de club schenken. Bij het afrekenen van de kerstboom ontvang je een
kaartje, daarop kun je aangeven dat je ZZG de Boskikkers hiermee wil
sponsoren. Dit kaartje doe je daarna bij hun op locatie in de daar voor
bestemde bus. Op deze manier willen zij lokale sportverenigingen een warm
hart toedragen. Jullie steunen de vereniging toch ook?! Vraag dan aan ouders,
vrienden en familie om een kerstboom bij Vreugdenhil te kopen!

Kleding
Tijdens onder andere wedstrijden dragen wij onze eigen clubkleding en
hebben wij een clubtas. Via de volgende website kun je dit bestellen.
http://www.teamsportnederland.nl/ZZG-de-Boskikkers
Heb je interesse in een echte ZZG de Boskikkers badmuts stuur dan een
mail naar secrataris@zzgdeboskikkers.nl of meld je bij Aniek.
De badmuts is €7,50.
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Trainingsmateriaal
Naast je zwemkleding, zwembril en eventueel je badmuts is het natuurlijk ook
belangrijk om met goed materiaal te trainen. Door met dit materiaal te trainen
kun je nog beter aan je techniek werken. Hieronder hebben de trainers een
overzicht gemaakt van het materiaal wat zij aanraden. Het aanschaffen van het
trainingsmateriaal is overigens niet verplicht, iedereen is vrij in deze keuze.
Active swimwear Eelde;
1. Handpaddels van merk Maru
https://www.activeswimwear.nl/materialen/handpaddels/
2. Zoomers van het merk Beco
https://www.activeswimwear.nl/beco-zoomers.html
3. Plankje en pull boyd + zwemtasje (Is hier ook los van elkaar te koop)
https://www.activeswimwear.nl/materialen/complete-setjes/
4. Snorkel (Hierbij kun je je meer richten op je borstcrawl techniek)
https://www.activeswimwear.nl/materialen/snorkels/
Dechatlon Groningen:
1. Handpaddels (Wij raden aan hier niet je handpaddels te kopen)
2. Zoomers van merk Najibi
https://www.decathlon.nl/p/korte-zwemvliezen-voor-zwemsportsilifins-500/_/R-p-122646?mc=8392325&c=ZWART
3. Plankje en pull boyd van merk Najibi
https://www.decathlon.nl/browse/c0-sporten/c1-zwemmen/c3kickboards-en-pull-buoys/_/N-ix3mpk
4. Zwemtasje voor je trainingsmateriaal
https://www.decathlon.nl/p/zwemtas-in-netstof-500-30-l/_/R-p142872?mc=8574333&c=ZWART
5. Snorkel (Hierbij kun je je meer richten op je borstcrawl techniek)
https://www.decathlon.nl/browse/c0-sporten/c1-zwemmen/c3zwemsnorkel/_/N-17iw36k

Herfstvakantie
In verband met de herfstvakantie gaan de trainingen van 14 en 15 oktober
niet door. Wij wensen iedereen een fijne vakantie!
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