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In memoriam
Onverwacht kwam op tweede pinksterdag het verdrietige bericht dat
Dina Klijnsma plotseling overleden is.
Wij zullen Dina herinneren als de drijvende kracht achter vele activiteiten
bij ZZG de Boskikkers. Altijd stond zij,
samen met Wiebe en de kinderen,
klaar voor de kerstmarkt, geraniumactie, barbecue bij de Boskikkernacht
en vele andere activiteiten. In maart
namen we afscheid van Dina als actief
lid van de vereniging, met de gedachte elkaar nog vaak te zullen zien.
Het doet verdriet te beseffen dat we nu
definitief afscheid moeten nemen.
Ons medeleven gaat uit naar Wiebe, Céline en Calvin. Wij wensen hen veel
sterkte in deze moeilijke tijd.

We zijn ruim 5 maanden in 2017 en er is veel gebeurd. Toen wij als bestuur
begonnen, was het eerste doel om tot en met de zomer te blijven zwemmen.
Dat gaat goed! Er zijn verschillende activiteiten geweest en vanaf vorige
week zwemmen ook de senioren weer in Gieten. … In deze e-Kwaker een
update van alles wat geweest is en wat gaat komen.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Zwemvereniging ZZG De Boskikkers
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ALV en de toekomst van ZZG de Boskikkers
Op 1 juni is er een bijzondere algemene ledenvergadering geweest waarbij
de toekomst van de vereniging centraal stond. Tijdens deze ALV is het plan
om in het winterseizoen in Zuidlaren te gaan zwemmen unaniem aangenomen. Samenvattend houdt dit het volgende in:





We gaan een samenwerking aan met zwemclub Ritola. De verenigingen blijven gescheiden, dit betreft geen startgemeenschap of fusie.
We gaan in het winterseizoen trainen in zwembad Aqualaren in Zuidlaren.
Voor het zomerseizoen verandert er niks. Alleen zomerzwemmen
blijft mogelijk.
De contributie blijft vooralsnog hetzelfde.

De details van het plan en de achterliggende gedachte is te lezen in de stukken die rondgestuurd zijn voor de ALV
Wij als bestuur zien een goede samenwerking met Ritola tegemoet en hopen dat de vereniging met deze stap weer zal gaan groeien.

Terugblik
Geraniumactie
Het is alweer een tijdje geleden dat we Gieten weer met onze mooie geraniums opgefleurd hebben. Een groot deel van onze leden heeft zich meerde
avond ingezet en we hebben ook nog hulp gekregen van een aantal betrokken oud-leden. Naast dat het goed voor de verenigingskas is geweest (opbrengst ca. € 1600,-), was het ook een gezellige week. Hilde heeft elke
avond lekker voor ons gekookt, waar velen gebruik van hebben gemaakt.
Ook werd er soms tot laat nagezeten. Een gezellige en succesvolle week
dus. Volgend jaar weer!
Escape Room
Op 28 april hebben een aantal
zwemmers in twee teams een
Escaperoom gespeeld. Er werd
hard gestreden voor de winst
door onze detectives, met skills
waarvan ze niet wisten dat het in
ze zat. Ze moesten een door
middel van het oplossen van allerlei raadsels de weg naar buiten vinden. Beide teams is het
gelukt om binnen de tijd naar
buiten te komen, maar het team
van Aniek, Rutger, Herman en
Floris was het snelste.
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Schoolzwemmen
Afgelopen woensdag vond in een zonovergoten zwembad Zwanemeer de
jaarlijkse schoolzwemwedstrijd plaats. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door zwemclub ZZG de Boskikkers in nauwe samenwerking met het
zwembad. Dit jaar namen 168 kinderen deel van bijna alle basisscholen in
de gemeente Aa en Hunze.
Alle deelnemers zwommen 25 schoolslag. Voor elke leeftijdscategorie waren er prijzen voor de jongens en de meisjes. Na de individuelen wedstijd
was de spetterende scholenestafette waarbij elke school zes deelnemers afvaardigde. Nadat de wisselbeker de afgelopen 2 jaar naar
SWS Oostermoer in Gieterveen was
gegaan, kwam dit jaar de Jan Thiesschool uit Rolde als winnaar uit de
bus.
Instuif
Op 31 mei organiseerde ZZG de Boskikkers een instuif voor iedereen – jong
en oud - die het leuk lijkt een keer met ons mee te trainen.
Met een groep van ongeveer 8 jonge kinderen hebben we een korte training gedaan, een hindernisestafette gezwommen en hebben de kinderen
geleerd hoe je met een waterpolobal zwemt en scoort!
De kinderen en ouders waren enthousiast. Hopelijk zien we een aantal van
hen nog eens bij een training.\

Vooruitblik
Beachvolleybal
Het jaarlijkse beachvolleybaltournooi in
Gieten komt er weer aan! Dat is van 4
t/m 8 juli. Geef je snel op bij de activiteitencommissie: activiteiten@zzgdeboskikkers.nl

Driekamp en Boskikkernacht
Ook dit jaar is er weer een Driekamp en een Boskikkernacht.
Driekamp valt dit jaar op 30 juni, 1 en 2 juli en is bij ons in Gieten. Jullie
krijgen hier zo snel mogelijk informatie over.
Begin september is er weer een Boskikkernacht. Iedereen die in het seizoen
2016-2017 lid is (geweest) is welkom. De Boskikkernachtorganisatie is al
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druk bezig met de voorbereidingen. Natuurlijk is er weer een barbecue en
een kampvuur. De rest blijft nog even een verrassing.
Jullie krijgen z.s.m. een bericht van de organisatie over de datum en de verdere invullen van de Boskikkernacht.
ALS CitySwim
Op zondag 3 september (maak het niet te laat bij de Boskikkernacht …) gaat
we zwemmen voor het goede doel: stichting ALS. Door in het kanaal in Assen
te zwemmen halen we geld op voor de strijd tegen deze vreselijke ziekte.
We hopen dat er veel zwemmers meedoen. Zo niet, kom ons aanmoedigen!
Meer informatie kan je krijgen van de activiteitencommissie: activiteiten@zzgdeboskikkers.nl
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