Nieuwsbrief zwem- en waterpolovereniging Workum
Dit is de nieuwsbrief van maart/april. We blikken terug op de jeugdsponsor-actie van Poiesz en houden
jullie op de hoogte van alles wat er op dit moment speelt binnen de club. Natuurlijk is de bouw van de
nieuwe Rolpeal daar een onderdeel van.
POIESZ jeugdsponsoractie
De week van 18 tot 23 maart was de week voor de
Zwemvereniging. Bij de kassa’s was een opvallende
uitstalling van zwem- en waterpolospullen gemaakt en
zaterdag hebben leden van de club ervoor gezorgd dat
meer dan 6700 punten in onze koker zijn beland.
Hartelijk dank aan Mare, Lena, Christine, Robbert,
Marije, Selina, Yelinah, Ton, Jan, Ingmar, Jente, Iza,
Wyanne en Shanne.
Op 12 maart is er in Leeuwarden een afsluitend gala
waarvoor bovenstaande helpers zijn uitgenodigd!!!!

Koekactie samen met gymnastiek- en volleybalvereniging
Op donderdag 11 april en vrijdag 12 april organiseren genoemde verenigingen weer de huis- aan huis
koekverkoop actie. De zwemclub - samen met de volleyballers - nemen de donderdag voor hun
rekening. Robbert Boele trekt het vanuit de zwemvereniging. Van alle kinderen verwachten we
deelname. Graag op 11 april om 17.00 uur verzamelen in de sporthal.

Ronald Veenstra gasttrainer
Op vrijdag 22 april was Ronald Veenstra gasttrainer
voor onze jeugd. Ronald is trainer bij Orca in
Leeuwarden en heeft ons allerlei nieuwe inzichten
gegeven in o.a. stroomlijnen en is inspirerend
geweest in bijv. het indelen van een les in diverse
trainingsblokken.

Rabo ledensponsoractie
Van onze penningmeester Jan: de RABO ledenactie heeft voor de zwemvereniging €95,- opgeleverd.
Dank voor de medewerking van de leden!

Nieuwe trainers in opleiding in Heerenveen bij het CIOS?
Zoals bekend zoeken we nieuwe trainers. We hebben contact met het CIOS in Heerenveen en zij willen
ons helpen met de opleiding komend seizoen. Onze Afke heeft aangegeven daar interesse voor te
hebben en we zoeken nog meerderen!

Onderwater camera
De vereniging heeft een onderwatercamera aangeschaft die we willen gebruiken bij de trainingen. We
zijn aan het uitproberen wat de beste manier is om onderwater te filmen en vooral hoe we het beste
met de beelden kunnen omgaan. Wanneer iemand veel ervaring heeft met het ‘monteren’ van video;
neem contact op met Ton.

Nije Rolpeal
De bouw loopt nog steeds volgens planning. Eind april staat de oplevering gepland. De officiële opening
staat op 31 augustus gepland.
De plannen voor de buitenruimte rondom de Rolpeal liggen klaar. Er wordt gewerkt met veel groen.
Binnen zijn de aannemers druk bezig met de afwerking van alle werkzaamheden. De vloer in de
sportzaal wordt gelegd en in het zwembad zijn ze bezig met het installeren van de beweegbare bodem.
Alle ruimtes in het zwembad zijn inmiddels betegeld, de douches, de gezamenlijke kleedruimtes en
opslagruimtes zijn nu duidelijk van elkaar te onderscheiden. De kleedruimtes zullen uiteindelijk
dichtgezet worden met een grote rij met kledinglockers.
60% van de vrijwilligers heeft zich op dit moment aangemeld, nog niet gedaan?
vrijwilligersrolpeal@gmail.com.

Tot slot…
Onze zwemmers misschien op tv….
Het NOS Jeugdjournaal heeft met ons contact gezocht met de vraag of wij zwemmers kennen die een
vraag hebben voor Femke Heemskerk.
Wie weet zien we deze dames binnenkort bij het jeugdjournaal!

