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Voorwoord:  
 

 

 

 

Hallo allemaal, 
 
 

Wat gaat de tijd hard! 
Voor jullie ligt weer de eerste kwek van dit jaar. De feestperiode hebben we volledig achter 

ons liggen, en we hebben inmiddels al weer een aantal keer gezwommen in dit nieuwe jaar. 
De eerste weken van het nieuwe jaar was het erg rustig in het zwembad. 

Gelukkig lijkt het de laatste weken weer wat drukker te worden.  
Wat natuurlijk veel leuker is! 

 
 

Het mooie weer komt er langzaam weer aan, en dat mag ook wel want die kou....brrrrr! 
Ik zeg: kom maar op, het word gewoon wel eens tijd voor zon, zee,slippers en de korte 

broek! :) 
(al zullen de meningen hier vast over verdeeld blijven) 

 

 
Binnenkort hopen we als Zwemuurtje er weer gezellig op uit te gaan, dit keer om de 

waterspetters te ruilen voor zweetdruppels in de sportschool.  Verderop in de Kwek kan je 
meer hierover lezen. 

Op diezelfde dag hopen we later ook als vrijwilligers er op uit te gaan, ook hierover lees je 
verderop meer. 

 
 

In de vorige kwek stond vermeld dat er 16 april de kwekkampioenschappen zouden worden 
gehouden, maar deze worden verschoven naar oktober.  

Verderop in de kwek lees je meer hierover. 
 

 

De groep vrijwilligers van het Zwemuurtje is aardig groot, maar toch komt het nog wel eens 

voor dat het zoeken is om iedere pupil aan een vrijwilliger te kunnen koppelen. Al een tijdje 

zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers, maar hoe meer, hoe beter. 

Ken je iemand die het leuk vind om mee te zwemmen en de groep komt versterken, nodig 

hem of haar een keer om te komen kijken en hopelijk blijft diegene gezellig 'plakken'. Want 

wie wil er nou niet bij het Zwemuurtje horen?! 
 

 

Let op: 23 april is er geen zwemmen in verband met meivakantie, dit is gewijzigd op de 
jaarplanning! 

 
Veel leesplezier toegewenst! 

 
 

Groetjes, 
 

Gerliesse, Henriette en Hanneke 
 

 
 



 
Bestuursnieuws: 

 
Notulen Algemene Ledenvergadering Ons Zwemuurtje 15 maart 2016 
 

Aanwezig 

Arnoud van den Berg, Germa Dijkhof, Marie Bosch, Erika van Dijk, Ad Theil, Marrie Veldhuysen, Gre Beens, Anja van der Sluis, 

Geertje Doosje, Jannie Korpershoek, Henriette Corporaal, Gerliesse Visserman, Jenny Henniphof, Martin Korpershoek, Gera 

Mateboer 

 

Afwezig met kennisgeving 

Hanneke Kramer, Henny van Dalfsen, Ingrid Blokzijl, Reina Aarten, Geertje Breman, Shirley de Jonge 

 

1. Opening 

Germa opent de vergadering.  

 

2. Vaststellen Agenda 

Geen opmerkingen. 

 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 17 februari 2015 

In de notulen staat dat Martin contact op zou nemen met Wim Visscher (DEK) voor een ontruimingsoefening etc. Henriette 

vraagt of dit ook is gebeurd. Martin komt hier bij de rondvraag op terug.  

 

4. Ingekomen stukken en mededelingen 

- Belangrijke stukken zijn terug te vinden in de map, deze was bij de vergadering ter inzage aanwezig. 

- Veel communicatie gaat via mail en wordt aan de leden doorgestuurd.  

- Hygiëne zwembad: we verbazen ons over het keurmerk die het zwembad afgelopen week heeft ontvangen voor 

schoon en veilig zwembad. Onze ervaring is de laatste tijd dat het zwembad helemaal niet zo schoon is. We gaan dit 

terugkoppelen aan het zwembad.  

 

5. Jaarverslag secretaris 

- Toevoegen Gerliesse Visserman aan medewerking Kwekexpress.  

 

6. Jaarverslag penningmeester 

Het jaar 2015 hebben we met winst afgesloten. Een aantal opvallende zaken: € 3.000,- opbrengst voetballen G-team, 1% 

kassabonnen Slager van de Weg.  

Er is in 2015 één keer contributie gefactureerd. Hiervan moet nog wat geld binnenkomen.  

Kosten wedstrijd + vervoer kan aangepast worden naar kosten Kwekkampioenschappen. 

Voor de komende jaren is nog niet zeker of de opbrengst van de collecte in Zwartsluis naar onze vereniging gaat. Momenteel 

wordt er nog gezocht naar een nieuwe coördinator. Arnoud zal dit meenemen in de prognose. Opbrengst collecte Zwartsluis is 

ongeveer € 250,-. 

 

7. Verslag Kascommissie (Henriette Corporaal & Gerliesse Visserman ) 

Alles zag er netjes uit. 

Gegevens Maud Visserman ontbraken bij incasso leden.  

 

8. Benoeming nieuw lid kascommissie 

Martin Korpershoek is benoemd als nieuw lid van de kascommissie en vervangt hiermee Henriette Corporaal. Gerliesse 

Visserman zit volgend jaar weer in de kascommissie.  

9. Bestuursverkiezing 

Germa Dijkhof en Erika van Dijk zijn beide opnieuw gekozen voor het bestuur, zij hebben dit aangenomen.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10. Rondvraag 

Gera geeft aan een aantal weken afwezig te zijn i.v.m. operatie aan haar voet. Ook Martin geeft aan een tijdje niet te kunnen 

zwemmen. Planning voor het zwemmen met Jarno en het trainen van de wedstrijdgroep is verzorgd.  

 

Martin heeft 2 activiteiten gepland staan voor zaterdag 28 mei: 

- 10.00 – 13.00 uur sporten bij Welness met vrijwilligers en pupillen, o.a. bootcamp, yoga, steps etc. Na afloop broodjes 

frikandel/kroket. Opgavebriefjes volgen binnenkort.  

- +/- 16.30 – 20.00 uur zwembad met vrijwilligers (zonder partner), o.a. reddingsbrigade, duiken, ontruiming, 

aquabootcamp etc. Na afloop broodjes met soep verzorgd door Gre, Germa en Jannie.  

 

Gerliesse vraagt of er bekend is van de pupillen wat hun beperking is. Er ligt hiervan een lijst in de map die elke 

zaterdagmorgen in de kantine ligt. Daarnaast kun je pupillen met epilepsie herkennen aan het dragen van een badmuts.  

 

Henriette brengt de Kwek onder de aandacht. Voor een ieder een oproep om mee te denken en eventuele stukjes compleet 

aan te leveren via de mail.  

 

Jannie geeft aan dat het de laatste keer erg vervelend was dat er geen bordjes waren opgehangen bij de kleedkamers. 

Hierdoor gaan de mensen van het vrijzwemmen in verschillende kleedkamers omkleden. We hebben afgesproken dit ’s 

morgens op tijd te checken en anders actie te ondernemen.  

 

Gre herinnert ons eraan dat de vereniging op 12 oktober 2016 35 jaar bestaat. We houden dit in ons achterhoofd en komen 

hier op terug.  

 

Marie geeft aan dat het af en toe wat rommelig is rondom het zwembad. Ze bedoelt hiermee de mensen die komen kijken en 

ook daadwerkelijk aan de rand van het bad gaan zitten. We spreken af hier weer extra op te letten en deze mensen te vragen 

in de kantine te blijven.  

 

Van Ad ontvangen we complimenten over de levendigheid van de vereniging.  

 

11. Sluiting 

We sluiten de vergadering om 21.45 uur.  

 
 
 
 
 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 
Hallo allemaal, 

  

Het bestuur heeft besloten de Kwekkampioenschappen van 16 april 2016 uit te stellen tot na de zomervakantie. 

Zodra we een nieuwe datum hebben, komen we hier op terug. 

Op 23 april is er geen zwemmen in verband met de meivakantie, dit staat nu ook juist in de jaarplanning.  

  

Bijgevoegd in deze kwek een bijgewerkte versie van de jaarplanning. Ook de uitnodiging voor het sporten bij 

Wellness Zwartewater kun je in deze kwek vinden.  

Voor  het varen op 9 juli ontvangen de pupillen en vrijwilligers nog een aparte uitnodiging.  

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Ons Zwemuurtje 

Gera Mateboer 

 
 



 

 

Wist je dat…… 
 
 

• We op 28 mei gaan sporten ( leden en vrijwilligers) 

• Er daarna op 28 mei een vrijwilligersavond is met nuttige informatie en veel gezelligheid 

• Graag de opgavelijsten invullen, ook als je niet kunt 

• Op 9 juli gaan we varen 

• De kwekkampioenschappen en kwekdiploma zwemmen uit worden gesteld 

• Dhr. Pleijsier het erg leuk vind om als vrijwilliger te komen zwemmen 

• Sport  en een leuke vrijwilligerstaak hier heel mooi samen gaan 

• De  mannelijke vrijwilligers heel erg in de minderheid zijn 

• Helaas ook Andre Slot ons gaat verlaten 

• Hij het zwemmen niet meer met werk en gezin kan combineren 

• Hanneke is verhuisd van Genemuiden naar Hasselt 

• De ALV weer redelijk goed bezocht is 

• Erika en Germa herkozen zijn als respectievelijk bestuurslid en voorzitter. 

• De rondvraag langer duurde dan de eerste punten 

• De notulen verderop in deze kwek staan 

• Dick Visserman als wethouder, vadervan Gerliesse en opa van Maud op bezoek kwam 

• Klaas steeds meer concurrentie krijgt van Leon en ?? 

• Erik helaas door oorontstekingen weinig heeft kunnen zwemmen, maar er weer is 

• Heditha gaat oefenen voor zwemdiploma B  

• Henri en Marjan stickers verzamelen voor hun sterrenplan  

• Martin door eczeem helaas een poosje niet mag zwemmen 

• Gera geopereerd is aan haar voet  

• Zij deze ook de eerste 4 tot 6 weken niet of niet veel mag belasten 

• Marianne vraagt of mensen rekening met haar willen houden door niet in haar baan te gaan 

zwemmen of haar te plagen 

• Zij hier angstig en onzeker van wordt omdat zij dit niet goed ziet aankomen. 

• We heel blij waren dat Henk en Harry Frens en Dick en Henriette van de Kamp weer zijn 

komen zwemmen 

• Zij toegezongen zijn 

• Wim na 30 jaar(?) bij het Zwemuurtje helaas moet stoppen met zwemmen? 

• hij sinds september al erg benauwd was en nu blijkt dat de astma weer terug is 

• de dokter het daarom beter vind om het zwembad te ruilen voor fietsen op de hometrainer? 

• hij gelukkig wel beloofd heeft om af en toe gezellig koffie te komen drinken in de kantine 

• we hem natuurlijk enorm gaan missen en Hanneke het helemaal niet leuk vind zonder haar 

zwemmaatje te moeten zwemmen? 

• Wim daar direct een goede oplossing voor had en Koos zijn plekje wel in mag nemen? 

• Hanneke dan wel eerst haar haren moet verven want Koos graag een vrouwelijk zwemmaatje 

met blónd haar wil? 

 
 

 

 

 



 

Kun jij niet komen zwemmen? 

 

 
Wanneer je niet kunt komen zwemmen, dan graag op tijd afmelden.  
Dit om te voorkomen dat er zwemmers zijn zonder begeleiding of andersom.  

Als  Gera weet wie er wel en niet zijn , kan zij van tevoren kijken wie met wie kan gaan zwemmen.  

 

 

Afmelden?  
 

Per mail gerapleysier@hotmail.com of info@onszwemuurtje.nl uiterlijk tot vrijdags 21uur. 

Per telefoon bij Gera: 06-23059339 tot zaterdags 9.30 uur.  

Wanneer je Gera  niet kunt bereiken, mag je Erika bellen : 038-3858258 of bij geen gehoor: 06-15638650 

 

 

 

 

 

 



 

 
Met Ons Zwemuurtje Genemuiden naar de sportschool 

Wanneer: Zaterdag 28 mei 2016 
Wie:  Leden en vrijwilligers. 
Waar:  Wellness Center Zwartewater  
    Sisalstraat 60 
   8281 JK Genemuiden 
   Tel: 038-3859042 
 
De dag zal er ongeveer als volgt uitzien: 
* Verzamelen bij "Wellness Center Zwartewater"     10.00 uur. 

 
* In 2/3/4 groepen in 3 of 4 rondes een groepsles van 30 min. volgen:  10.30 uur. 
   Bootcamp/ B,B&B/ Yoga/Steps/Power/Piloxing  
    
   Of wel;  
   Springen, klauteren en dansen met of zonder muziek. 
   Iedereen naar zijn of haar kunnen. 
 
* Douchen en omkleden         13.00 uur 
 
* Met z’n allen wat drinken en een broodje kroket of frikadel eten. 
 
* Afscheid nemen van de sportschool       13.30 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezelligheidscommissie “Ons Zwemuurtje” Genemuiden 
Geertje van Marle en Martin Korpershoek. 

 
 

 



 
Met Ons Zwemuurtje Genemuiden naar de sportschool 

Bijzonderheden: 
* Iedereen komt op eigen gelegenheid naar de sportschool, Sisalstraat 60 Genemuiden 
   Verzamelen om 10.00 uur. Weer ophalen vanaf 13.30 uur. 
* Neem geen geld mee, alles is voor jullie gratis. 
* Neem goede sportkleding en sportschoenen mee. 
* Neem een kleine handdoek mee voor het sporten. 
* Neem douche spullen mee. 
* We komen door de fitnessruimte maar niet er in.  
   Blijf van de toestellen en gewichten af. 
 

*********************************************  
 Opgavenstrookje. Naam:………………………………. 
 
     * Nee, ik ga 28 mei niet mee. 
 
     * Ja, ik ga 28 mei wel mee. 
 
     * Ik wil na afloop graag een broodje kroket.  
 
     * Ik wil na afloop graag een broodje frikadel. 
 
     ** Telefoonnummer thuisfront: ……………………... (voor noodgevallen) 
 
Gaarne dit opgavenstrookje invullen (ook als je niet meegaat) en uiterlijk  
zaterdag 23 april in het zwembad inleveren bij Geertje, Martin, Jannie of  bij het bestuur. 
 
Mailen mag ook; mkorpershoekozg@kpnplanet.nl  
Vragen richten aan; Martin Korpershoek per mail of per telefoon 0318 566582/06 13302671 
 
*  Aankruisen wat van toepassing is. 
**   Verplicht in te vullen. 
 
Gezelligheidscommissie “Ons Zwemuurtje” Genemuiden 
Geertje van Marle en Martin Korpershoek. 
 

 

 

**** Zet vast in je agenda! **** 
 
 



 
Vrijwilligersavond  “Ons Zwemuurtje Genemuiden” 

28 mei 2016  
Zwembad de Bestevaer in Genemuiden. 

Verzamelen in het zwembad vanaf 16.00 uur.  
Aanvang 17.00 uur ------ einde …..? 
 

 

Medewerking van:  
- Reddingsbrigade De Zwartewaterratten te Hasselt; 

- Oefening- en demonstratie reddingszwemmen. 
- Wim Visscher, Zwemvereniging De Eerste Kolk te Genemuiden; 

- Ontruimingsoefening. 
- Hoe te handelen bij epileptische aanval. 

- Marijn, Zwembad De Bestevaer  te Genemuiden; 
- Aqua Bootcamp 

- Duikteam “De Mossel”  
- Duikbeleving met een ervaren duiker.  

Het is de bedoeling dat we met z’n allen, in groepjes, aan bovenstaande deel gaan nemen. 
De invulling van de avond, wordt bij aanvang bekend gemaakt. 
 
Er wordt gezorgd voor soep, broodjes en drinken. 
Wij rekenen op je komst.. 
 

********************************************  
Opgavenstrookje. Naam:………………………………. 
 

 * Nee, ik doe 28 mei niet mee. 
 
 * Ja, ik doe 28 mei wel mee. 
 
 * Ja, ik kom 28 mei voor hand en spandiensten. 
 

Gaarne dit opgavenstrookje invullen (ook als je niet meegaat) en uiterlijk  
zaterdag 23 april in het zwembad inleveren bij Geertje, Martin, Jannie of  het bestuur. 

 
Mailen mag ook; mkorpershoekozg@kpnplanet.nl  
Vragen richten aan; Martin Korpershoek per mail of per telefoon 0318 566582/06 13302671 
 
*  Aankruisen wat van toepassing is. 
 
Gezelligheidscommissie “Ons Zwemuurtje” Genemuiden 
Geertje van Marle en Martin Korpershoek. 

 
 
 



 
Wie er allemaal jarig zijn: 

 

 

 
April   2 Klaas Kwakkel   1960 

   6 Renate van Dalfsen  1965 

   6 Andre Slot   1985 

   8 Lennart van de Welle  1992 

   10 Stefan Westhuis  1981 

   20 Riet de Jong   1935 

   27 Ferdinand Visscher  1993 

    

Mei   2 Bob Ruyper   1957 
3 Gre Beens   1938 

   26 Jolanda Huisjes  1995 

27 Harry Eenkhoorn  1973 

 

Juni   3 Stan Kamphof   2002 

6 Marije Dijkhof   1991 

9 Hanna Jose Huisbrink  1998 

   19 Henri Tuin   1963 

   28 Geertje van Marle  1954 

   29 Heditha Huisbrink  2000 

 

Juli   5 Bertine van Dijk  1972 

   6 Jannie Korpershoek  1961 

   7 Klaas van Oosten  1983 

    

 

 

 

    

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd en we wensen jullie een hele fijne 

verjaardag toe!!! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Sterrenplan  

Henri en Marjan 

 

 

 

 

 

 
 Informatie over het Sterrenplan 
 
Nieuw bij het zwemuurtje is trainen voor het Sterrenplan.  
Als je A en en bij voorkeur het B diploma heb gehaald kun je hier aan beginnen.  
Henri en Marjan zijn op dit moment druk bezig om voor deze sterren te trainen. Het eerste certificaat 
hebben zij inmiddels behaald. Gefeliciteerd! 
 
Tijdens de training maak je kennis met verschillende facetten van de zwemsport o.a. wedstrijdzwemmen, 
waterpolo en survival. 
 
Hoe werkt het? 
Bij het zwemuurtje kun je in totaal afzwemmen op vier sterren. Aan het eind van elke periode ca. 10 
trainingen wordt er ‘afgezwommen’ en ontvangen de deelnemers hun diploma / ster. 
 
Het is een erg afwisselend en leuk trainingsprogramma! 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Het tweede certificaat waar Henri en Marjan  
Hard voor trainen om dit te behalen.  

 

 

 

 

 



 

Kleurplaat:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Henrieke 's knutselpagina  

Fleurige lentebol 

 
Wat heb je nodig: 

• Papier. 

• Lijm. 

• Schaar.  

 
 
 
 
 
 
Veel blaadjes aan elkaar vastmaken en je hebt een fleurige lentebol.  
Begin met het model dat je halverwege deze pagina vindt. Deze moet je steeds overnemen op een stuk papier tot je 

er 20 hebt. Je kan ook het model groter of kleiner maken om verschillende groottes te krijgen.  
Dan de vorm uitknippen en vouwen over de vouwlijnen. Hierna ga je de halfronde flappen aan elkaar vastplakken. 

Doe dit zo nauwkeurig mogelijk zodat er geen grote gaten aan de zijkanten komen.  
Als je alle delen aan elkaar hebt gezet dan heb je een fleurige lentebol, welke je aan een dun touwtje aan het 

plafond kan hangen. 

 

 



 
 

Zwemmende Pen  van Klaas van Oosten 

 

 

 
Hallo,  
 

Ik ben Klaas en mijn bijnaam is Mighty Klaas. 

 

Ik ben heel actief met bijvoorbeeld werk. Ik werk bij de natuurboerderij en bij 
v.v Heino. 

Ook heb ik hobby's: ik doe aan darten en heb dan ook wedstrijden.  

Ook zit ik om het jaar bij 2 voetbal clubs.  Bij S.C Genemuiden zit ik bij het G 

team.  

Dat word ook wel het all star club genoemd. 
Wij voetballen dan voor mensen die hulp nodig hebben. 

Ook voetbal ik bij het G team van f.c Spingeland. 

Dan doen wij mee aan het philadelphia toernooi in Hierden. 

Onze beste prestatie was 1-e van de 25. Dat was vorig jaar, maar 2 jaar 

geleden waren wij 
29e van de 30. Gelukkig waren we geen laatste :) 

 

 

 

Ook speel ik keybord. Ik ben van alle markten thuis dus mocht u of jij mij nodig 

hebben voor  

een feestje of een andere gelegenheid, dan ben ik bereikbaar via de leiding en 
dan kun je vragen naar Klaas van Oosten. 

Tot zover mijn verhaal. 

 

 
Ik geef de zwemmende pen door aan Gerliesse Visserman. 

 

 



Rebus: 

 

……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Dick Visserman, wethouder,  kwam op bezoek in het 

zwembad.  

Een tijd geleden kwam het ter sprake dat we als Ons 

Zwemuurtje heel graag wouden blijven zwemmen in 

Genemuiden en natuurlijk niet wilden dat het 

zwembad in Genemuiden ging sluiten. Gelukkig blijft 

het zwembad open.  

Dhr. Visserman kwam niet alleen al wethouder, maar 

ook als trotse vader van Gerliesse en opa van maud 

was het leuk om te komen kijken.  

 

 

 

 

 



Prikbord:  
 
Graag willen we alle foto’s verzamelen, 
die zijn gemaakt tijdens alle festiviteiten en 
bijzonderheden. 
Deze graag inleveren via 
info@onszwemuurtje.nl 

 
 
                 

 

 

 
 
 
 

 

_______________________________________________________ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Weer een poging om vrijwilligers te werven.  

 

Ook in de Kwek zelf mag de oproep voor nieuwe 

vrijwilligers niet ontbreken.  

Weet je iemand die het leuk vind om te zwemmen en 

tegelijk graag met onze pupillen wil gaan zwemmen. 

Meld het dan bij Erika of Gera of via het mailadres op 

het formulier.  

 

Er zijn nog zwemmers die graag een vaste vrijwilliger 

willen…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wie wil er in de volgende kwek wat vertellen over  

Werk of hobby?  

Kassabonnen van Keurslager Slagerij M. vd 
Weg? Bewaren! Kun je inleveren bij Erika, 
van het bedrag mag 1 procent naar een 
vereniging! Wat dachten jullie van Ons 
Zwemuurtje?! Toch leuk zomaar een extra 
centje! Spaar ze dus op en lever ze een keer in! 
Mag ook rustig per heel veel hoor! Lever ik ze 
tzt in! Alvast bedankt voor die extra centjes 
voor Ons Zwemuurtje!  
 

Ons Zwemuurtje heeft een eigen  website,  

 

Kijk allemaal eens op:  
 

www.onszwemuurtje.nl 



 

JAARPLANNING 2015-2016 ONS ZWEMUURTJE 
15-aug     zomervakantie 

22-aug zwemmen start zwemseizoen   

29-aug zwemmen     

5-sep zwemmen     

12-sep zwemmen     

19-sep zwemmen     

26-sep zwemmen     

3-okt zwemmen     

10-okt zwemmen     

17-okt     herfstvakantie 

24-okt     herfstvakantie 

31-okt zwemmen     

7-nov zwemmen familiedag   

14-nov zwemmen     

21-nov zwemmen     

28-nov zwemmen     

5-dec zwemmen sinterklaas   

12-dec zwemmen     

19-dec     kerstvakantie 

26-dec     kerstvakantie 

  2016     

2-jan     kerstvakantie 

9-jan zwemmen     

16-jan zwemmen     

23-jan zwemmen     

30-jan zwemmen     

6-feb zwemmen     

13-feb zwemmen     

20-feb zwemmen     

27-feb     voorjaarsvakantie 

5-mrt     voorjaarsvakantie 

12-mrt zwemmen 

 

  

19-mrt zwemmen     

26-mrt     pasen 

2-apr zwemmen     

9-apr zwemmen     

16-apr zwemmen     

23-apr 

 

  meivakantie 

30-apr     meivakantie 

7-mei     meivakantie / hemelvaart 

14-mei     pinksteren 

21-mei zwemmen     

28-mei     sporten Wellness Genemuiden 

4-jun zwemmen     

11-jun zwemmen     

18-jun zwemmen     

25-jun zwemmen     

2-jul zwemmen     

9-jul     varen 

16-jul     zomervakantie 

 


