CLUBNIEUWTJES
Recreanten
Graag hadden we ook eens de vele vrijwillige trainers bedankt.
Iedere week op dinsdag in het stedelijk zwembad en op donderdag in het Floreal bad verwelkomen ze
een hoop kleine zwemmertjes die gemotiveerd zijn om de verschillende slagen onder de knie te krijgen.

De Zwemmers in het Floreal bad waren superblij met hun nieuw materiaal.

1001 meter van Oostkamp
Op 11 maart 2018 werd voor de 36ste maal het zwemfestijn 1001 meter van Oostkamp georganiseerd.
Naar jaarlijkse gewoonte neemt de voltallige familie Van Colen deel met topresultaten.
Proficiat aan Maarten, Evelyn, Floris,Siska en Jasper😊

Finales Leeftijdskampioenschappen in Nieuwpoort op 22/04/2018
In een bloedheet zwembad en voor de eerste keer op bekend terrein in Nieuwpoort zwommen onze
finale zwemmers 6 gouden, 13 zilveren, 6 bronzen en 2 bronzen aflossingsmedailles bijeen.
Schitterend hoe ze steeds bij elke reeks tot het uiterste gaan.
Proficiat aan allen! Het harde werk op stage heeft geloond
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CLUBNIEUWTJES
ROSAS
De zwemstage dit jaar trok naar het zonnige(winderige) Spanje.
31 zwemmers en 5 trainers gaven weer het beste van zichzelf!
Er werd 4u/dag getraind en dit alles afgewisseld met spelletjes op het strand.
’S Avond konden ze zich nog eens uitleven tijdens het reuze ganzebordspel, het 1uur spel,…
Opnieuw kregen we weer heel veel goeie reacties op onze gedisciplineerde groep, zelfs van de Duitse
voetbaltrainers 😊
Dank aan alle trainers voor een TOPweekje!!!!!!
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CLUBNIEUWTJES
Trainingen zomervakantie
Dag

ZWEMSCHOOL

COMPETITIE

Alle groepen van dinsdag en donderdag uitgezonderd het
Leren Zwemmen!!

Groep A,B en C
Groep C max2x/week

MA
DI

19u30 - 21u00
18u30 – 19u30

WO

19u30 - 21u00

VR

19u30 - 21u00

De trainingen in de Floréal en het Leren Zwemmen gaan tijdens de zomervakantie NIET door!

Sluiting Stedelijk Zwembad wegens onderhoud
Van 04 Juni ’18 tem 17 Juni ’18 is het stedelijk zwembad te Nieuwpoort gesloten wegens
onderhoudswerken.
Er gaan dan ook deze 2 weken GEEN TRAININGEN door.
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Visserijfeesten
Komende pinksterweekend steken we weer de handen uit de mouwen tijdens de jaarlijkse
visserijfeesten. Zaterdag 19/05/2018 vanaf 08u zijn we paraat op de kaai in Nieuwpoort met onze Bar.en
Cavakotje Zondag 20/05/2018 vanaf 09u. Dit weekend wordt georganiseerd door het stad Nieuwpoort
met talrijke optredens.
Dus wie een handje wil komen helpen of een teusje drinken aan onze Bar.
VAN HARTE WELKOM!!!!
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