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Hier weer een nieuwe 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

Wedstijduitslagen
Op 15 september hebben Ivar, Femke, Loïs en Annika meegedaan aan de
wedstrijd in Delfzijl. Voor Loïs en Annika de eerste keer! Spannend dus. Iedereen heeft erg zijn best gedaan en er zijn mooie tijden uitgekomen. Ivar en
Femke hebben op alle afstanden een PR gehaald. Geweldig! Gefeliciteerd met
deze prestaties. De volledige uitslagen zijn hieronder te zien.
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Boskikkernacht
We zijn geheel volgens traditie het seizoen begonnen met de jaarlijkse Boskikkernacht. Met een kleine maar erg gezellige groep hebben wij de nacht
doorgebracht op het Uteringskamp in de bossen bij Schoonloo. Eerst hebben
we samen met de ouders genoten van de barbecue waarna de ouders vertrokken. Nadat de nacht was ingevallen hebben wij het bosspel gespeeld en
daarna nog lekker van het kampvuur genoten. De weergoden waren de boskikkers gelukkig gunstig gestemd, de zwemmers konden het de hele nacht
droog houden. Al met al dus een geslaagd weekend! Volgend jaar zal er weer
een boskikkernacht zijn, jullie komen dan toch ook allemaal?
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Aankomende wedstrijden
De volgende wedstrijden worden gehouden op de volgende data en locaties.
De definitieve locatie hangt er nog even vanaf in welke poule we worden ingedeeld. Zet de data alvast in je agenda. Opgeven voor de wedstrijden kan via
Aniek.
15-09-18
01-12-18
02-02-19
09-03-19
13-04-19
04-05-19

Delfzijl
Haren of Delfzijl
Winschoten of Veendam
Assen of Winschoten
Assen of Winschoten
Groningen of Delfzijl

Aankondiging ALV
In november wil het bestuur een bijzondere ALV bijeenroepen. Reden voor de
ALV is de financiële situatie van de club. Wij zien ons helaas genoodzaakt om
een contributieverhoging per 1 januari 2019 door te voeren, willen we de club
op lange termijn financieel gezond houden. Meer informatie hierover, de
exacte datum en het voorstel van het bestuur voor de nieuwe contributie ontvangen jullie binnenkort via de mail.
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Clubkleding
Binnenkort bieden we weer de mogelijkheid om nieuwe gepersonaliseerde
clubkleding te bestellen. Denk alvast na of je dit leuk lijkt. Binnenkort krijg je
een mail met de exacte prijzen en beschikbare maten.
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Uit den oude doos
Onze secretaris Rutger en bestuurlid en trainster Aniek zijn druk bezig om het
oude archief van zowel ZZG als De Boskikkers te digitaliseren. Hierin vinden
we weer leuke oude spullen terug. In deze nieuwe rubriek willen we elke eKwaker een selectie hieruit delen met jullie
We hebben onze onlangs onze wedstrijd sinds de doorstart in Zuidlaren weer
gezwommen. Daarom vonden wij het toepasselijk om dit keer terug te blikken
op de eerste wedstrijd van De Boskikkers, toen net opgericht. De wedstijd
werd gezwommen aan het eind van de zomer van 1961 in het oude Bosbad in
Rolde. Leuk detail: tijdens deze wedstrijd zwommen De Boskikkers en ZZG tegen elkaar, sinds 2014 zijn wij één club geworden.
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Vanaf de volgende e-kwaker introduceren we een oude rubriek, De pen! Hierin laten wij iedere keer een lid aan het woord om elkaar beter te leren kennen.
Hierbij dus een oproep: Wie wil de eerste pen schrijven ? Heb je interesse
neem dan contact op met één van de trainers.

Herfstvakantie
Tijdens de herfstvakantie vervallen de trainingen. Er zijn dus geen trainingen
op woensdag 24 en donderdag 25 oktober. Fijne vakantie!
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