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We zitten inmiddels middenin de zomervakantie. Hoewel rustiger omdat
sommigen op vakantie zijn, wordt er nog lekker gezwommen in het Zwanemeer. Vanaf september gaan we naar Zuidlaren, daarom nu een korte update daarover.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Zwemvereniging ZZG De Boskikkers

Zwemmen in Zuidlaren
Op dit moment is het bestuur bezig om de laatste puntjes op de i te zetten
van de samenwerkingsovereenkomst met Ritola. Er is een principeakkoord,
de laatste details worden de komende weken ingevuld. We zijn de volgende
voorlopige zwemtijden overeen gekomen, gebaseerd op de voorkeuren
die jullie doorgegeven hebben:
-

Woensdag 18.15 – 19.15 wedstrijdtraining
Woensdag 19.15 – 19.45 senioren
Donderdag 18.15 – 19.15 wedstrijdtraining en senioren

Lidmaatschap
Er verandert veel voor ons het komende seizoen. We hopen met zo veel mogelijk zwemmers naar Zuidlaren te gaan en daar een leuk en sportief seizoen neer te zetten.
Mocht je niet volgens je huidige lidmaatschap door willen zwemmen in het
volgende seizoen (als je bijvoorbeeld alleen zomerzwemmen wilt blijven
doen), geef dit dan voor 1 september door aan de secretaris (secretaris@zzgdeboskikkers.nl).
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Vooruitblik op activiteiten
ZZG-en-Boskikkernacht
Nog een paar weken tot de ZZG-en-Boskikkernacht! De organisatie is druk
bezig en jullie kunnen je inmiddels aanmelden.
Iedereen die lid is of was in het seizoen 2016-2017 of op een andere manier
actief betrokken bij de vereniging is van harte welkom. We hopen met zo
veel mogelijk mensen een bewogen seizoen af te kunnen sluiten. Alleen komen barbecueën kan natuurlijk, maar het kampvuur wil je natuurlijk ook niet
missen!

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.
Een aantal van onze zwemmers zullen het koude water van het Kanaal trotseren en 4 km (!) zwemmen. Kom ze aanmoedigen! Meer informatie kan je
krijgen van de activiteitencommissie: activiteiten@zzgdeboskikkers.nl
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