
 

   DE KWEK-EXPRESS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
           Juni 2018 
 

 



Voorwoord:  
  
Wat gaat de tijd toch snel! Zo was het vandaag al weer de laatste keer zwemmen en 
liggen er al weer veel zwemuurtjes achter ons van dit jaar. 
  
Wat was het zwembad de afgelopen periode weer goedgevuld met zwemmers! 

Bijzonder om te zien hoe iedereen het zwembad vrijwel iedere zaterdag weet 
te vinden, ook met het warme weer.  
Al is er natuurlijk ook niets fijners om dan in het frisse water te duiken :) 

  
Zoals we hier boven al noemden, zijn er al weer heel wat zwemuurtjes geweest 
de afgelopen tijd en wat zijn we naast deze uurtjes verwend met leuke activiteiten! 

Want zo vierden we het 35 jarig bestaan van het Zwemuurtje in Wildlands 
en mochten we na de tijd nog heerlijk eten bij het wokrestaurant Fusion. 
Maar hier lees je verderop in de Kwek nog veel meer over en kan je nog even lekker 
nagenieten van deze mooie dag.  
En na deze mooie feestdag, mochten we een paar weken later, weer verder genieten 
tijdens een dag varen. En wat zijn we extra verwend met het mooie weer! Verderop 
in deze kwek kan je hier meer over lezen. 
  
Ook hebben er weer een paar pupillen samen met twee vrijwilligers en onder leiding 
van Erika en Gre, weer hard gezwoegd tijdens de zwemvierdaagse. Welke pupillen 
dit zijn en hoe ze dit hebben gedaan, lees je ook verderop. Dus een goede reden om 
bijna deze pagina om te slaan en de kwek door te lezen! 
 
En jullie mogen alvast in jullie agenda schrijven dat we 22 september weer gaan 
sporten in plaats van zwemmen. Meer informatie volgt na de zomervakantie.  
  
Voor nu is het alweer tijd voor zomervakantie. 
Een tijd voor ons allemaal om even te kunnen uitrusten na een drukke tijd. 
Of je thuis blijft of dit jaar op vakantie gaat, we hopen dat jullie allemaal een fijne 
tijd mogen hebben!  
Zodat we elkaar hopelijk begin september weer terug zien, weer uitgerust samen het 
zwembad in kunnen plonzen en vele baantjes gezellig samen kunnen zwemmen. 
  
Voor nu een hele goede zomervakantie toegewenst en hopelijk tot ziens op 8  
september! 

  
  
  
Groetjes van Gerliesse, Henriëtte en Hanneke 
  
 



 
 
 

Van de Bestuurstafel… 
 
 
 
In 1982 hebben een aantal vaste bezoekers en werknemers van zwembad Bestevaer 
in Genemuiden het initiatief genomen om te gaan zwemmen met mensen met een 
verstandelijke beperking.  
 
Dankzij jarenlange inzet van vele vrijwilligers zwemmen we nog iedere 
zaterdagmorgen en ligt ook nu weer een nieuwe Kwek voor jullie klaar. Als bestuur 
zijn we trots, trots op onze vrijwilligers en trots op onze pupillen. We hopen dit nog 
vele jaren met jullie te blijven doen.  
 
Om ons 35 jarig jubileum te vieren zijn we met elkaar naar Wildlands in Emmen 
geweest. Een geweldig uitje, waarvan jullie verderop in de Kwek een mooi verslag 
lezen met foto’s.  
 
Voor nu staat de zomervakantie alweer voor de deur en gaan de meeste van ons 
lekker op vakantie. We wensen jullie veel plezier en zien elkaar graag op zaterdag 8 
september weer.  
 
Bestuur Ons Zwemuurtje 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Wist je dat…… 
 

Ø Wij een feestje van het 35 jarig bestaan van het Zwemuurtje hebben gehad? 
Ø Wij dit met ongeveer 75 mensen hebben gevierd bij Wildlands in Emmen? 
Ø dit een geweldige dag is geweest, en wij wel erg geluk hebben gehad met het 

fantastische weer? 
Ø gelukkig bijna iedereen mee was, hetzij in de rolstoel of erachter? 
Ø de rollen bij Klaas Pleijsier en Harm waren omgedraaid 
Ø Klaas met zijn zere knie in de rolstoel mocht zitten en Harm hem de dierentuin 

door heeft gerold? 
Ø dit Harm wel heel goed is gelukt en dit heel lang heeft volgehouden? 
Ø Ook Germa de dierentuin doorgerold is in een rolstoel 
Ø Harm de rugzak van Erika als prullenbak gebruikte 
Ø Julia blijkbaar geen zin had om drinken te bestellen en opeens niet meer te 

vinden was? 
Ø Na een korte zoekactie zij heerlijk naast het restaurant aan het spelen was in 

de zandbak. 
Ø Gerben en Henrieke niet van een wachtrij houden 
Ø Gerben goed kan nadoen hoe je tegen een lantaarnpaal kan lopen 
Ø anderen hier erg van schrokken 
Ø Gerben nergens last van had 
Ø Remco en Martin aangaven zeker een uur geen bekenden te hebben gezien.  
Ø Dit veranderde toen we bij de olifanten kwamen 
Ø het pas geboren olifantje in Wildlands wel heel populair was 
Ø er een paar de achtbaan in zijn gegaan 
Ø Hanneke even suggereerde dat het de olifanten waren � 
Ø Jolanda en Jessica ook in de achtbaan gingen 
Ø wij dit wel superstoer vinden 
Ø wij aan het einde van de dag ook nog heerlijk hebben gegeten bij Fusion plaza. 
Ø het in de bus op de terugweg steeds stiller werd 
Ø er een aantal heerlijk lagen te slapen 
Ø Bart Knap, de buschauffeur het ook een gezellige dag vond 
Ø Hij nog wel eens met ons op pad wil 
Ø wij erg blij waren dat Gre samen met haar man ook gezellig kwam eten? 
Ø  Wij als gezelligheidscommissie terug kunnen kijken op een zeer mooi seizoen, met veel 

geslaagde activiteiten. 
Ø Wij iedereen daarom ook via deze weg willen bedanken voor zijn of haar bijdrage. 
Ø En natuurlijk niet te vergeten "Piet Paulusma" voor steeds maar weer prachtig weer. 
Ø Het leuk zou zijn als iemand anders wat leuks wil organiseren zodat niet altijd 

dezelfde mensen de kar moeten trekken  
Ø iedereen iedere zaterdag heel fanatiek zwemt? 
Ø wij heel trots zijn op alle zwemmers 
Ø een aantal zwemmers ook goed kunnen voetballen? 
Ø zij met het G(ezellige) voetbal met 15-5 gewonnen hebben 
Ø Henriette en Hanneke buiten hebben genoten van de zon tijdens het overleg 

voor de kwek 
Ø Dineke het geen goed idee vond dat Hanneke nog aan het overleggen was 
Ø zij boos op het raam sloeg om naar binnen te komen 



Ø er hele fanatieke sporters bij het zwemuurtje zijn? 
Ø Martin fanatiek heeft gefietst voor de goede doelen 
Ø hij al veel geld heeft opgehaald hiervoor? 
Ø Jari met de koningsloop heeft meegedaan en hard verder traint 
Ø Gerliesse de halve marathon in Zwolle heeft gelopen? 
Ø wij dit van hen alledrie wel super knap vinden!! 
Ø Marianne en Remco een leuk team vormen met het zwemmen 
Ø Freddy-de-reddingspop hier niet bij past 
Ø Marianne liever een gespierde kerel heeft 
Ø Freddy de pop onder water verdween in het diepe bad 
Ø Harm de slippers van Henriette in het water gooide 
Ø Heditha hard kan zwemmen 
Ø zij gewoon is gaan zwemmen na een paar dagen kamp 
Ø heel moe was maar daar niets van liet merken tijdens het zwemmen 
Ø Julia ook moe was na een dag dolfinarium en daarna varen 
Ø Onze pupillen best veel leuke uitjes hebben 
Ø Julia door Martin en Jarno uitgedaagd werd om harder te zwemmen 
Ø Wij weer heerlijk gevaren hebben met zijn allen 
Ø Er in deze kwek foto’s staan, maar op internet ook  
Ø Genemuidenactueel, Breman.net en Geallemuun.nl   
Ø Er een video op breman.net staat en een op 

http://www.genemuidenactueel.nl/2018/07/07/ons-zwemuurtje-is-nu-ons-
vaardagje  

Ø Sylvia, Esther en Ronnie samen met Henriette en Jantine de zwemvierdaagse 
hebben gezwommen 

Ø Erika dit gecoördineerd heeft voor de zwemmers van Ons Zwemuurtje 
Ø Gre ook heeft aangemoedigd en gekeken. 
Ø Ronnie al heel vroeg op de avond zijn baantjes zwom 
Ø Hij daarom niet op de foto staat 
Ø Wij op 22 september gaan sporten in plaats van zwemmen 
Ø Na de vakantie hier meer informatie over volgt 

 
-  

 
 
 
 
 
 

Pssst, wist je dat…….  
 
 
 
 

 
 

 

  

http://www.genemuidenactueel.nl/2018/07/07/ons-zwemuurtje-is-nu-ons


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 

mailto:gerapleysier@hotmail.com
mailto:info@onszwemuurtje.nl


Henrieke's knutselpagina � 
 

Super zonnewijzer 
Wat heb je nodig: 

• Paaltjes. 
• Cijfers.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kan een supergrote zonnewijzer maken in je vakantie. Bijvoorbeeld met een 
grote, maar niet zo dikke boom.  

Op een zonnige dag maak je stokjes met daaraan een cijfer. Iedere keer als de klok 
precies op een heel uur staat dan steek je een stokje in de grond precies op het 
midden van de schaduw van de boom. (Of lange stok)  

En natuurlijk zorg je dat het cijfer gelijk is aan de tijd. Dus om drie uur zet je een drie 
in de grond.  

Als je alle uren gehad hebt, van 's morgens vijf uur tot 's avonds 10 uur dan is je 
zonnewijzer wel af. Als je een uur vergeten bent omdat je toevallig toen net in het 
zwembad zat, dan kan je de volgende dag dat uur wel invullen. De rest van de week 
kun je dan steeds aan de hand van je zonnewijzer kijken hoe laat het is. Je kijkt waar 
de schaduw staat bij de cijfers en weet ongeveer hoe laat het is en dat zonder dat je 
een horloge hebt.  
 



Wie er allemaal jarig zijn 
    

Juli   2 Maud Visserman  2009 
5 Bertine van Dijk  1972 

   6 Jannie Korpershoek  1961 
   6 Marjanne Smit   1974 
   7 Klaas van Oosten  1983 
   28 Jessica Huisjes  1997 
 
Augustus  3 Koos van Dalfsen  1972 
   6 Julia Beens   2004 
   6 Shirley de Jonge  1998 
   11 Gerliesse Visserman  1980 
   14 Marjan van de Berg  1978 
   25 Sjoerd Akkerman  1983  
  
September  1 Jonathan van der Sluis  2000     
   5 Jari Pol   1997 
   7 Gerrit-Jan Kolk  1998 
   13 Henriëtte van der Kamp 1989 
   14 Dilan Hanekamp  2006 
   15 Henk van der Kamp  1967 
   16 Tineke Visscher  1981 
   16 Hetty Jonkers-Wielink 1961 
   17 Geertje Doosje  1962 
   22 Marrie Veldhuysen  1959 
   23 Johan Kolk   1967 
   25 Marianne Korpershoek  1985 
   
Oktober  2 Esther Albers   1989 
   2  Harm Altena   1951 
   3 Arjan van de Kamp  1984 
   12 Corry Harders   1962 
   21 Angel Beljaars   1966 
   24  Robert Buitink   1994 
   29 Henri Bakker   1984 
   29  Andréa van Enk  1997 
   30 Hanneke Kramer  1986 

   
   

 

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

 



Jubileum uitje van het Zwemuurtje naar Wildlands in Emmen. 

Het is niet de gewoonte om met en slotzin van een verhaal te binnen, maar wat hebben we een 
prachtdag gehad met een woord geweldig. 

Het begon allemaal een aantal weken terug toen we aan het einde van het zwemuurtje ons werd 
verteld dat we met zijn allen een dag uit zouden gaan naar Wildlands in Emmen. Wat een voorpret 
hebben we in de weken die eraan vooraf gingen gehad, de oerwoud geluiden waren soms tot in de 
verste hoeken van het zwembad te horen en de een had er nog geen fantastischer voorstelling van 
dan de ander. Dus lol genoeg. 

Eindelijk was het dan zover zaterdagochtend 7april stond de Onlinebus.nl klaar bij Jan Pleisier wel 
een toepasselijke naam om de dag daar de starten niet? Alles en iedereen kon worden ingeladen en 
dat was niet weinig bijna al de stoelen in de bus waren bezet en dan niet te vergeten wat er nog 
onderin de bus geladen werd aan overlevingspakketten. 

En daar vertrokken we dan, uitgezwaaid door een aantal familieleden of kennissen richting de 
Lichtmis. Maar hoe dichter we bij Hasselt kwamen hoe de omgeving veranderde in een “safari 
landschap”. Maar niet getreurd we werden er Knap doorheen gemanoeuvreerd door onze 
buschauffeur Bart. En toen was Zwolle zo inzicht.  

Terwijl het zonnetje steeds hoger aan de hemel klom en de stemming er steeds beter in kwam 
zoefden we over de snelweg naar de Lichtmis waar ook nog een aantal “kwekkers”op ons stond te 
wachten. Tja die stapten ook maar snel in er was geen houden meer aan. Op naar Emmen hoog 
boven de wielen van de bus en maar gluren naar al die stoere truckers. Tot er een begon te 
schreeuwen; “Die vent zit an de verkierde kante van de cabine”, ja, zeg nummer Twee; ”Zien stuur 
ook”. Wat een lol! 

Maar ja niet getreurd bij Emmen gingen we de snelweg af en moesten de bordjes Wildlands volgen. 
“Duurt het nog lang”; zucht de een. Weer een ander roept; “Kijk daar weer een bruin bordje”. 
Ondertussen werden door Martin de belangrijke mededelingen en adviezen gegeven voor de rest 
van de dag. 

En eindelijk daar draait onze bus het parkeer terrein op. En tot onze grote vreugde zagen we ook de 
anderen die met eigen vervoer gereisd waren op ons wachten. 

En daar gingen we dan in colonne op het Wildlands af  voorzien van een stevig lunchpakket. Dat was 
maar goed ook want de keuze waar we voor stonden was niet mals: linksaf Nortica met pinguïns, 
ijsberen en zeehonden bij de laatsten had je zo het idee even in het zwembad terug te zijn, al dat 
gedartel  in het water. Rechtsaf Jungola, wat een pracht die kleurige vlinders en papagaaien die aan 
alle kanten om je heen vlogen om dan tijdens de boottocht weer verrast te worden door een paar 
stoeiende olifanten, als je uit een grot vandaan komt varen. 

“Tjonge wat warm is het hier” hoor ik iemand zeggen. Toen heb ik hem proberen uit teleggen dat 
papagaaien en vlinders ook niet samen met ijsberen op Antarctica leven. “Toen viel het kwartien”.  
 



En als laatst de gulden middenweg Serena, het leefgebied van , neushoorns, giraffe’s en zebra’s en 
niet te vergeten de trotse leeuwen. Met een kolossale MAN truck op safari, heuvel op en heuvel af. Ik 
dacht bij mijzelf zo’n ding hadden vanmorgen moeten hebben bij Hasselt dan hadden we ook niet 
zoveel  om hoeven te rijden. Maar ja dan hadden we ook minder gezellige kilometers gehad, niet 
waar!  

Al lopend door het park zag je groepjes van ons lopen of zitten vaak genietend van de koffie of het 
goed gevulde lunchpakket. Ook de ijsjes en de suikerspinnen ontbraken niet. De gezelligheid straalde 
er vanaf en het zonnetje deed werkelijk de rest. 

In de loop van de middag begonnen we te merken dat de batterij bij veel ‘kwekker’ leeg begon te 
raken en sukkelden we op de uitgang aan, daar moesten alle rolstoelen weer ingeleverd worden. 
Zelfs Klaas moest er aan geloven of hij het plezierig vond of niet, Harm Altena had hem anders 
dapper tussen al de wilde dieren heen geloodst. 

Toen we allemaal ingeladen waren en met een luide stem gecheckt was of iedereen weer aan boord 
was werd er koers gezet richting de Lichtmis. In begin was er nog wel wat rumoer maar gaande weg 
veranderde dat in wat geroezemoes. Soms verbeelde ik me of er hier en daar een snurkend geluid 
gehoord werd, maar het kan voor het zelfde geval een rommelende maag geweest zijn. Maar ook dat 
was deze dag geen probleem want er was ons nog een culinaire tussen stop beloofd.  

Eindelijk,  ja hoor daar draaiden bij de Wok het erf op, de bus was binnen de korstte keren leeg en 
beklommen we de trappen van dit eetpaleis. Toen we de deur in stapten kwamen ons de heerlijkste 
geuren tegen. Wat een pracht een hele zaal voor ons zelf. Na een moment stilte gingen we opnieuw 
een ontdekkings tocht maken een wereldreis aan smakelijke gerechten van Chinese en Indonesische  
rijst gerechten, Japanse sushi, Belgische patat, gerookte Noorse zalm, wat een keuze, terecht een 
wereld restaurant. De een soms twee borden, sommigen zelf een derde, maar dan was het toch wel 
een beetje gebeurd, want er moest ook nog wat ruimte overblijven voor een afsluiter. Een apart 
ingerichte hoek met allerlei lekkere soorten ijs die je kon versieren met gezond fruit. Maar niet te 
vergeten met een pracht van een slagroommachine er naast zodat het toetje kunstig opgemaakt kon 
worden. 

Maar ook hier moest gezegd worden “aan alles komt een einde”. Instappen mensen. Tja dat was niet 
zo eenvoudig meer na dat wok festijn. Toen iedereen weer  op zijn plek zat en we de laatste etappe 
nog gingen afleggen werden we nog even flink wakker gemaakt door een heldere stem:”chauffeur, 
chauffeur er staat er nog een buiten van ons”. Wij verschrikt naar buiten gekeken wie dat kon zijn, 
keken we bovenop de glanzende bovenkant van onze co-piloot die de buschauffeur aanwijzingen gaf 
zodat we zonder schade weg konden rijden. Het viel dus gelukkig best allemaal mee. En toen konden 
we op weg naar het punt waar het vanmorgen vroeg allemaal begonnen was. 

Daar aangekomen werd een serieus afscheid- en welkom ritueel ingezet en vertrok iedereen moe en 
voldaan naar zijn of haar tehuis. 

Maar toch blijft me nog steeds de toespraak van Klaas voorin de bus naklinken in de oren, met als 
kern;”De onderlinge samenhorigheid en zorg voor elkaar, dat zorgt ervoor dat we allemaal  echte 
Kwekkers”zijn.   

 



 
Foto’s   

 &   
 
 
 
 

   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dag varen zaterdag 7 juli 
  
De dag begon al redelijk op tijd deze zaterdag. 
Om 10 uur verzamelde iedereen zich bij het havenplein voor een dagje varen. Helaas waren er wat 
afmeldingen, maar alsnog gingen we met ongeveer 70 personen het water op. 
En zo lagen er in totaal 15 boten op ons te wachten. 
En wat hadden we het getroffen met het mooie warme weer! 
Op de wal hadden zich wat mensen verzameld om ons uit te zwaaien, en ook de mensen van 
Breman.net waren van de partij om ons op de foto en film te zetten. Wat natuurlijk gaaf is om te 
zien, zo'n lange optocht met al die fladderende vlaggetjes! 
En zo konden we het water op, dit keer was de bestemming Hasselt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 



Na 2 uren varen, zijn we de haven bij Hasselt ingevaren en werden de boten aan wal gelegd.  
En zo verzamelden we als pupillen, vrijwilligers en schippers, met zijn allen op het grasveld, en was 
het tijd om onze maag weer te vullen en onze lunch op te eten.  
Met grote dank aan Erika, Germa en Marie die ook nu weer voor het varen, iedereen hebben 
voorzien van een heerlijk lunchpakketje! 
Na de lunch was het tijd om even de benen te strekken, want van dat lange zitten worden we maar 
lui, dus hup: tijd voor een middagwandeling. 
Zo ging een grote groep mensen lopend richting het centrum van Hasselt, en bleef er nog een klein 
groepje over, wachtend op een stoel in de zon en schaduw tot de groep weer terug was. Niet erg 
vervelend natuurlijk :) 
Na ongeveer een uurtje wandelen, was iedereen weer terug bij elkaar en was het tijd voor de 
groepsfoto. En om dan iedereen op de foto te zetten is zo makkelijk nog niet. 
 

 
 
Want dan heb je de fotocamera klaar staan, maar moet iedereen natuurlijk wel op het juiste 
moment zitten of stil staan én lachen. Maar gelukkig na een paar pogingen stonden we allemaal op 
de foto en kon iedereen zijn of haar boot met schipper weer opzoeken om weer richting 
Genemuiden terug te varen. 
Toen de boten weer gevuld waren met zijn passagiers, kon de terugreis weer beginnen. 
Na ongeveer een uur varen langs Zwartsluis, was de haven van Genemuiden al weer in zicht. 
De boten werden weer aan wal gelegd, werd er afscheid genomen van elkaar en zo gingen we moe 
maar voldaan van een lange dag weer naar huis. 
We kunnen terug kijken op een geweldige dag en willen iedereen bedanken die dit mogelijk heeft 
gemaakt! 



 
Woordzoeker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Kleurplaat: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Zwemmende Pen van Marjanne Smit 

 
 
 

Hallo allemaal. 

 

 

Tja, de zwemmende pen kwam naar mij toe, dus mag ik mijn uiterste best doen om er iets mee te 
schrijven. 

Ik ben Marjanne Smit. Op het moment dat ik dit schrijf, ben ik nog 43 jaar. Op 6 juli hoop ik 44 jaar 
te worden. Ik ben 22 jaar getrouwd met Wouter.( Ook hij is inmiddels bijna wekelijks op zaterdag 
in het zwembad te vinden.) Samen hebben we 4 kinderen in de leeftijd van 21, 19, 17 en bijna 15 
jaar. 3 jongens en 1 meisje. 

Als zwemmaatje van Andronicus kwam ik in september op het zwemuurtje aanwaaien. Samen 
zwemmen we iedere week en oefenen we voor het B diploma. Dat Andronicus een snelle 
zwemmer is, heeft hij wel laten zien. Voor mij soms lastig om hem bij te houden, maar toch lukt 
het meestal nog wel. Moe, maar voldaan gaan we meestal weer richting IJsselmuiden. 

Voor mij was het zwemuurtje niet nieuw. Ik heb in Genemuiden gewoond en zo kwam ik, tijdens 
mijn studie (mdgo – aw,) in aanraking met het zwemuurtje. Vele uurtjes heb ik toen vanaf mijn 16e  
gezwommen. Na het vinden van een baan, lukte het niet meer om te komen zwemmen. Nu zo’n 
25 jaar later ben ik dus weer terug en hoop ik, opnieuw, nog vele uurtjes te komen zwemmen. 

 

 

 

 

Een Zwemmende groet van Marjanne Smit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ps. Ik geef de zwemmende pen door aan Remco Henniphof 

 
 



Zwemvierdaagse 2018  
 
Dit jaar werd er door 3 zwemmers de zwemvierdaagse gezwommen. Ronnie had op 
maandag al vroeg op de avond gezwommen en staat zodoende niet op de foto. Ronnie 
zwom dit jaar al voor de 36e keer zijn baantjes voor de zwemvierdaagse. Dat zijn al 
minstens 2880 baantjes zwemmen tijdens al deze zwemvierdaagse.  
Maar ook een 8e en een 10 e keer is een hele prestatie. Tenslotte gaat het ook om  het 
meedoen en de gezelligheid!  
 
 
Deelnemers zwemvierdaagse 2018 
 
Sylvia Zagt    10e  keer 
Esther Albers    8e keer 
Ronnie Bosch    36e  keer 
 
Begeleiders 
 
Henriette Corporaal   8e keer 
Jantine de Fauw    20e keer 
 
Erika van Dijk ( organisatie)  
Gré Beens (hulp vanaf de kant) 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Puzzel:  
 
 
 

 



1-sep zomervakantie
8-sep zwemmen start zwemseizoen

15-sep zwemmen
22-sep sportmorgen
29-sep zwemmen

6-okt zwemmen
13-okt zwemmen
20-okt herfstvakantie
27-okt herfstvakantie
3-nov zwemmen

10-nov zwemmen
17-nov zwemmen kwekkampioenschappen
24-nov zwemmen

1-dec zwemmen sinterklaas
8-dec zwemmen

15-dec zwemmen
22-dec kerstvakantie
29-dec kerstvakantie

2019
5-jan kerstvakantie

12-jan zwemmen
19-jan zwemmen
26-jan zwemmen
2-feb zwemmen
9-feb zwemmen

16-feb voorjaarsvakantie
23-feb voorjaarsvakantie
2-mrt zwemmen
9-mrt zwemmen

16-mrt zwemmen
23-mrt zwemmen familiedag
30-mrt zwemmen

6-apr zwemmen
13-apr zwemmen
20-apr pasen
27-apr meivakantie
4-mei meivakantie

11-mei zwemmen
18-mei zwemmen
25-mei zwemmen

1-jun hemelvaart 
8-jun pinksteren

15-jun zwemmen
22-jun zwemmen
29-jun zwemmen

6-jul zwemmen
13-jul zomervakantie

JAARPLANNING 2018-2019 ONS ZWEMUURTJE

 


