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Beste leden/ouders, 
 
Hierbij alweer de tweede nieuwsbrief van zwemclub de Hokseberg! Op onze eerste nieuwsbrief kregen wij veel positieve reacties, 
waarvoor dank. Verder leverde deze nieuwsbrief ook mooie resultaten op, want op basis van onze oproep voor vrijwilligers 
mochten wij inmiddels meerdere aanmeldingen ontvangen!  
 
Nieuwe vrijwilligers 

Graag stellen wij jullie voor aan Diana Rozeboom.  
 
Diana is de moeder van onze zwemmende leden Kian en Jasmijn en is met regelmaat 
te zien in de bus op vrijdagavond. Diana heeft aangegeven onze club graag te 
versterken als Coördinator Vrijwilligerstaken.  
 
Onze club kent veel vrijwilligers, maar ook veel taken. Je kunt je voorstellen dat het een 
flinke klus is om de juiste mensen in te zetten op de juiste taak. We zijn dus enorm blij 
dat Diana ons hierbij wil helpen! 
 
Daarnaast hebben Diana Bos en Martha van Putten aangegeven dat zij de opleiding 
voor official willen gaan volgen. 
Onze club heeft meerdere officials nodig en daarom zij wij enorm blij dat deze dames 
zich hiervoor hebben opgegeven. Een mooie aanvulling voor de club! Naast deze 
dames zijn wij nog op zoek naar enkele officials, dus mocht jij het leuk vinden om ook 
official te worden, stuur Diana dan gerust een berichtje via 06 21 23 39 08. 
 
Jentina Visch heeft aangegeven de PR kaartjes te willen schijven en gaat daarnaast samen met Chantal Noordmans tijdens 
thuiswedstrijden de zwemtijden invoeren in het tijdregistratiesysteem. 
 
Vrijwilligersavond 2022 
Zonder vrijwilligers kan een club niet bestaan. Vrijwilligers zijn echt onbetaalbaar! 
Daarom willen we ook dit jaar onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Zaterdag 12 november gaan we met de vrijwilligers naar 
de Chinese Muur op ’t Harde voor een heerlijk buffet. Daarna zijn wij met z’n allen welkom in de huiskamer van Camping De 
Rozenhoeve aan de Stadsweg. Eigenaresse Diana Rozeboom organiseert hier nog een aansluitende borrel. Alle vrijwilligers van 
harte welkom. Graag wel aanmelden bij Thyrsa Drost. 
 
Leden 
We zijn trots op onze leden! De afgelopen tijd zijn er mooie resultaten geboekt tijdens de wedstrijden. Mooi om te zien dat we 
zoveel medailles of PR’s weten te scoren. Maar wat we vooral mooi vinden, is al die blije gezichten tijdens de trainingen en 
wedstrijden. Er staat inmiddels echt een groep met leden die enorm veel plezier met elkaar hebben. 
 
Ook willen wij in deze nieuwsbrief speciaal onze waardering uitspreken aan de ‘oudere’ zwemjeugd binnen onze club. Jullie zoeken 
echt de verbinding met onze jongere zwemmers. Tijdens de wedstrijden is dit goed te zien. Jullie lopen dan met de beginnende 
wedstrijdzwemmers mee, begeleiden ze naar de startblokken en spreken hun nog even moed in. Een hele dikke duim voor jullie! 
 
 

  
 
 



 
 
Nieuwe shirts en tassen 
Onlangs hebben al onze jeugdleden nieuwe shirts en tassen gehad van onze sponsoren. We zijn de sponsoren enorm veel dank 
verschuldigd. Tijdens de sponsoravond op 21 oktober jl. hebben wij de sponsoren bedankt voor hun gulle gift! 
De T-shirts zijn gesponsord door Modehuis Ten Cate uit ‘t Harde en Contour Fysio uit Oldebroek. De tassen zijn gesponsord door 
Faber Installatietechniek uit Elburg. 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Herkenbaarheid tijdens wedstrijden en events 
Tijdens de inspiratieavond bij Manege Visch hebben enkele ouders aangegeven dat zij graag meer herkenbaarheid willen voor de 
zwemclub. Kapper Wim Koele uit Oldebroek heeft daarom de nieuwe beachflags gesponsord. Deze vlaggen worden meegenomen 
met de wedstrijden en zullen ook tijdens events worden gebruikt. Via deze weg willen wij nogmaals Wim Koele bedanken voor 
deze mooie gift. Tijdens de wedstrijd in Dronten waren de vlaggen al mooi te zien! 
 

  
 
 
Tot slot 

Denken jullie nog aan de worst- en snertactie? De bestellijsten kunnen tot 12 november bij Thyrsa Drost worden ingeleverd, dus 

doe nog even je best! Via deze weg wil ik nogmaals iedereen bedanken voor zijn of haar inzet. SAMEN MAKEN WE DE CLUB! 

  

Hartelijke groet, 

namens het voltallige bestuur 

  

Gertjan Visch 

Voorzitter Zwemclub De Hokseberg 

 


