
Enquête voor inventariseren trainingsbehoefte in de 

zomervakantie. 

Vanaf woensdag 8 juli kunnen we in de zomervakantie doortrainen in de 
Waterwyck. Daarvoor moet een inventarisatie worden gedaan wie daar 
allemaal gebruik van willen maken. Dit gaan we als bestuur doen via een 
enquête. De link daarvan staat onder dit bericht.  

Jullie worden ook apart gemaild met daarin nogmaals de link, om er zeker van te 
zijn dat iedereen deze heeft ontvangen. Verder wordt de enquête geplaatst op 
de website en op Facebook. 

Vul de enquête uiterlijk  zaterdag 27 juni in! We kunnen dan snel zien wanneer 
leden willen trainen in de zomervakantie en daar de huur van de Waterwyck op 
afstemmen.  

Je krijgt op maandag 29 juni dan weer de mail waarin je wordt gevraagd om je op 
te geven voor de trainingen. Dat zal op dezelfde manier gaan als de afgelopen 
maanden. 

 

Voor enquête klik HIER 

 

 

Zeg tijdig af!!. 
Uiteraard komt het voor dat mensen niet op de ingedeelde uren kunnen trainen 
door allerlei omstandigheden. Helaas komt het ook best wel vaak voor dat vlak 
voor de training wordt afgezegd. Het is dan moeilijk om nog een ander lid in te 
delen. Tot nu toe heeft het nog niet tot veel lege banen geleid. Aan iedereen 

toch het dringende verzoek zo snel mogelijk af te melden als je niet kunt. 

BELANGRIJKE DATA 
• 4 juli 2020 

Start van de zomervakantie  

• 8 juli 2020 

Start trainingen in zomervakantie 

• 17 augustus 2020 

Start trainingen in de Waterwyck voor 
het seizoen 2020-2021 

• 19 september 2020 

Algemene Ledenvergadering 

Dit combineren we met de verenigings 
BBQ . Schrijf de datum in je agenda! 
Nadere berichtgeving hierover volgt. 
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De nieuwsbrief komt elke maand uit  met  

mededelingen van het bestuur en de 

verschillende commissies. 

De nieuwsbrief wordt digitaal verspreid en is 

te downloaden  via de website. 
 

Eindredactie: Casper Dollekamp 

E-mailadres: voorlichting@steenwijk34.nl  

 

Kijk op onze site voor het allerlaatste 

nieuws: www.steenwijk34.nl  

 Hou 1,5 meter afstand 

 Let een beetje op elkaar 

 Blijf fit en gezond 

 Blijf positief 

https://nl.surveymonkey.com/r/GWKTG5J
mailto:voorlichting@steenwijk34.nl
http://steenwijk34.nl/


 

“Vul de enquête in! Daarmee help je ons om te zorgen dat we vol-
doende uren in de zomervakantie kunnen reserveren” 

Douches kunnen binnenkort weer gebruikt wor-

den 

De zwembranche heeft een verruiming aangekondigd dat onder voor-
waarden de douches weer gebruikt mogen worden. Uiteraard moet de 
anderhalf meter regel worden nageleefd. De Waterwyck is druk bezig om 
de douches weer gebruisklaar te maken. Naast een grondige ontsmetting 
van het leidingensysteem, wordt het douchewater door een laboratorium 
onderzocht. Als alles goed is worden de douches weer vrijgegeven. Zodra 
dit bij ons bekend is zullen we dat aan de leden die weer trainen 
doorgeven. 

De toiletten blijven in principe gesloten, er is een mogelijkheid hier gebruik 
van te maken, maar dit moet tot een minimum beperkt blijven. 

Veel leden aan het trainen. 
89 leden zijn alweer aan het trainen en dat is fijn om te zien. De reacties 
zijn positief en we zijn blij dat we, ondanks alle tijdrovende voorbereidin-
gen dit mogelijk hebben kunnen maken. We hopen dat we vanaf de start 
van het nieuwe seizoen weer de reguliere trainingen op kunnen pakken. 
Daarover krijgen jullie in de nieuwsbrief van eind juli duidelijkheid. 

17 augustus is de start van het nieuwe seizoen. 
Op 17 augustus hopen we weer te kunnen beginnen met reguliere trainin-
gen. Dan gaan de gewone trainingsuren weer gelden voor alle leden. Het 
blijft uiteraard afhankelijk van de versoepelingen die doorgevoerd worden 
i.v.m. de Corona crisis.  

We zijn nog met de Waterwyck in gesprek om een nog betere verdeling 
van de uren over de verschillende dagen te krijgen. Voordat het seizoen 
aanvangt krijgen jullie naar een aparte nieuwsbrief over. Daarin staan de 
trainingstijden, de indelingen per zwem– of pologroep, en informatie over 
het toezicht houden langs het bad. 

  

Voor al uw  

bouwwerkzaamheden 
  

Kallenkote 30,  

8345 HC Kallenkote  

  

Nijeveense Bovenboer 2,  

7948 LG Nijeveen 

  

E-mail:  info@bouwbedrijfheran.nl   

Voor al uw bloemen en planten  
Specialist in bruidswerk en rouwarrangementen. 
Bezoek ook eens onze plantenkas 

Gasthuisstraat 10 

8331 JP Steenwijk 

Mooi artikel over de Klaverblad ZwemTocht in het 

blad O2 

 

Het is al weer bijna een jaar geleden dat de Klaverblad ZwemTocht is gehou-

den. En wat zijn we blij dat dit niet voor dit jaar gepland was! In het najaar gaan 

wij nog uitgebreid terugblikken op dit prachtige evenement. Dat zullen we 

doen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 september. 

 

Op de volgende twee pagina’s vinden jullie een mooi artikel dat in maart in het 

blad O2 (oedeem en Oncologie) heeft gestaan. Het neemt jullie weer even mee 

naar 10 maanden geleden. 

mailto:info@bouwbedrijfheran.nl


 

 


