NIEUWSBRIEF - SEPTEMBER 2019
Beste zwemmers en ouders,
De zomervakantie is wederom voorbij gevlogen. Iedereen heeft zijn batterijen
kunnen opladen (hopelijks). Hoog tijd om weer het normale leven aan te vatten.
Daarbij hoort natuurlijk ook jullie favorite sport, zwemmen ! Wij zijn dan ook verheugd jullie terug als lid te mogen verwelkomen dit seizoen. Voor wie nodig zijn
er testen afgenomen en de badmutsen zijn verdeeld !
Dit jaar hebben we een bijna volledig vernieuwde equipe trainers. De meesten
onder hen hebben vorig jaar hun diploma ‘initiator zwemmen’ behaald, maar
allen staan ze te popelen om de zwemmertjes zoveel mogelijk bij te leren.
Bezoek zeker onze vernieuwde website www.zwemclubmerelbeke.be
Daar vinden jullie tal van informatie over onze club, de activiteiten, ... Met dank
aan Kiara voor het mooie werk !
Dit seizoen hebben we een vertrouwenspersoon aangesteld: Caroline Henderick,
zij is kinderpsychologe van opleiding. Mocht u of uw zwemmer een probleem
hebben, waarover u niet goed durft de communiceren, dan kan u bij haar terecht.
Zij zal dit op gepaste wijze aankaarten bij een eventuele derde partij of bij bestuur
of trainers. Ze is te bereiken via carolinehenderick@yahoo.com
Ook Ine is net als vorig seizoen de persoon voor papieren van ziekenfonds e.d.
Wij zouden nogmaals een warme oproep willen doen naar ouders, grootouders
of anderen, die zich geroepen voelen mee te helpen in het dagelijks bestuur of
op festiviteiten. U kan gerust vrijblijvend eens een kijkje komen nemen op een
vergadering. Voor info hieromtrent neemt u best contact op met onze voorzitster:
nadine.pisaneschi@telenet.be
De redactie

AGENDA
27 september:		 Etentje Competitiegroep 2018-2019 FIRST - (niet voor nieuwe)
6 oktober:		 Propagandawedstrijd Rozenbroeken (voor niet competitie)
1 oktober:
Zwembad gesloten
11 oktober:		 Pasmoment competitietraining
1, 11 & 15 november: Zwembad gesloten
7 december:		 Spaghettifestijn met de Sint !!! GILKO Kloosterstraat Merelbeke
20 december:		 Evaluatie zwemschool met ouders
6-10 april 2019: Paasstage

ZWEMFOTOGRAFIE
Wenst u als souvenier een foto van uw kind al zwemmend, zowel boven als
onder water. Misschien krijgt u dit seizoen wel de gelegenheid !
Zwemclub Octopus denkt erover na een professionele fotograaf, gespecialiseerd in zwemfoto’s, naar Merelbeke te brengen. Onze zwemmers, zowel groot
als klein, krijgen de kans hier voor in te tekenen. Enkel wanneer er voldoende
interesse is, gaan wij deze persoon boeken. Op die manier kunnen jullie voor een
zacht prijsje een aantal foto’s van uw zoon of dochter bekomen.
Wie interesse hierin heeft, vragen wij dit te laten weten vóór 19 oktober bijvoorkeur via mail aan: nadine.pisaneschi@telenet.be of aan Ine op woensdag of vrijdag in het cafetaria. U wordt dan verder op de hoogte gehouden van zodra hierin
een beslissing is genomen.

FRANCOIS BOCKSTAELE
Eén van onze nieuwe trainers heeft in augustus deelgenomen aan het WK master
zwemmen in Zuid-Korea. Met Goud op de 200m vlinder en een 4e plaats op de
100m vlinder, mogen we spreken van een zeer mooie verdienste. Proficiat !

ZWEMSTAGES LOUTRAKI GRIEKENLAND
Onze competitiezwemmers sluiten hun jaarlijks zwemseizoen af met een buitenlandse stage. Dit jaar gingen de zwemmers richting Loutraki in Griekenland.

Spaghetti

FESTIJN

ZATERDAG 7 DECEMBER 2019
Aperitief vanaf 18u - eten vanaf 19u
GILKO Kloosterstraat Merelbeke
met klassieke of vegetarische saus
Ook de sint komt nog even langs
voor hij terug naar Spanje
vertrekt !

Verdere info volgt
maar houd
deze datum
alvast vrij
WWW.ZWEMCLUBMERELBEKE.BE

