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Door middel van de
Spetterflits houden wij
leden, ouders/verzorgers op
de hoogte van
nieuwtjes/weetjes binnen
onze gehele vereniging.
De Spetterflits zal gedurende
het seizoen
+/-5 keer verschijnen op de
website:

Met veel nieuws:
•
•
•
•
•

o.a
jubilarissen
contributieverhoging!!!
lekkere vlaai gebakken door Tiny
leuke prijzen te winnen met kienen

kortom oergezellig en zinvol.
Kom je ook?
In het zaaltje van de kerk in Budschop
aan het Rochusplein 1,
aanvang 20.00 uur.

www.zpcnederweert.nl
Ook komen er gedrukte
exemplaren in het postvak
van onze prijzenkast op de
tribune.

Input van zwemmers is meer
dan welkom.
Denk hierbij aan leuke
weetjes, foto's of ervaringen
m.b.t. het zwemmen. Jullie
kunnen deze informatie
doorgeven aan:
tc@zpcnederweert.nl

De uiterste inzenddatum
voor de volgende uitgave
van de Spetterflits is:
1 juli 2019
www.zpcnederweert.nl

Brand
Zaterdag 17 november sloeg de brand toe in zwembad Mereveld.
“Het team BHV-ers heeft zeer goed werk verricht” aldus de manager
van het sportcomplex. “Het was best druk maar er werd snel en
gedisciplineerd ontruimd met als gevolg dat er niemand gewond is
geraakt.”
De machinekamer van het complex stond volledig in brand.

Wat nu? vroegen de zwemmers zich af.

We konden in Haelen, Panningen en Heythuysen gaan zwemmen.
Het was even wennen: de afstand, samen rijden, ander bad, enz.
Maar een mens is gauw gewend. Het was gezellig en er was plek
genoeg om te zwemmen.
Ook de chocoladeletter met sinterklaas ontbrak niet in Haelen en
Heythuijzen.
Alle lof voor het bestuur van ZPC.
Nu mogen we weer in ons mooi opgeknapte zwembad in Nederweert
zwemmen.

Heerlijk,
want eerlijk is eerlijk, zwemmen is
heerlijk.

Trainingen
Hallo ik ben Jasmijn Holzken en ik ga vertellen hoe het allemaal gaat bij
ZPC Nederweert. Elke maandag ga ik om 17:30 naar Nederweert om te
trainen. Sinds enkele weken moeten we eerder vertrekken, omdat de
training nu in Haelen is. Als ik in het zwembad aankom dan ga ik me
omkleden. Als ik me heb omgekleed ga ik naar het zwembad en dan ga ik
lekker trainen. Met de trainingen zwem ik altijd bij trainster Rianne. Er
zwemmen natuurlijk nog veel meer kinderen bij ZPC Nederweert. Na de
training ga ik me douchen met de andere kinderen. Als ik klaar ben, ga ik
me omkleden. Soms is het iets te gezellig in de douche.
Wedstrijd Blerick zondag 27 januari
Quinty, haar moeder, mijn moeder, mijn zus Esmee en ik reden naar
Blerick. Toen we daar aankwamen waren er al veel kinderen. Ik moest
100m schoolslag en 50m vlinderslag. Quinty moest dat ook. De vorige
wedstrijd had ik een foutje gemaakt en werd ik gediskwalificeerd. Nu moest
ik dus extra goed opletten. Ik heb mijn best gedaan en geen foutjes
gemaakt. Na de wedstrijd gingen we kijken of we iets hadden gewonnen.
Helaas, we hadden niks gewonnen, maar daar gaat het niet om, het gaat
om het plezier!
Sportieve groeten van Jasmijn Holzken

ZWEMVAARDIGHEID
Lieke Gubbels is 10 jaar.
Zij heeft het zwem-ABC gehaald maar wilde
graag de zwemslagen wat beter leren kennen
en de zwemvaardigheidsdiploma’s 1, 2 en 3
halen. Je kunt daarna verder gaan naar
wedstrijdzwemmen of de recreanten.

Zij vertelt:
Wil je verder komen met zwemmen dan ga je
naar zwemvaardigheid om veel bij te leren.
Er zijn altijd wel vriendjes of vriendinnetjes die je kent,
en de leiding is super.

Wij maken van jou een echte topper.
Wil je ook lid worden van zwemvaardigheid, ga dan naar de website,
druk op “lid worden”en wie weet ben jij binnenkort de topper van de
groep.
Ga voor meer informatie naar www.zwemvaardigheid.nl

PLANTENACTIE
Dit jaar organiseert ZPC ook weer een plantenactie. Dit gaat
plaats vinden op 3-4 Mei 2019. Je kunt op de site het
plantenoverzicht vinden. We hopen dat jullie je weer in
willen zetten voor onze club. Alvast bedankt hiervoor.
Via de link https://www.zpc-nederweert.nl/wpcontent/uploads/ 2019/03/ZPC-Infobulletin-2019Plantenactie.pdf lees je hier alles over.
Van daaruit kun je ook de bestellijsten downloaden.

Clubkampioenschappen vrijdag 10 mei 2019
Het jaarlijkse club-evenement zal plaatst vinden op vrijdag
10 Mei. Gezellig met alle zwemmers gaan we er leuke
kampioenschappen van maken.
Inschrijving volgt nog.
Geef je op, wie weet word jij wel onze clubkampioen.
Winnen is super leuk, maar plezier maken met je favoriete sport zwemmen
is natuurlijk veel belangrijker en gezelliger. Onze zwemmers van alle
zwemdisciplines mogen zich opgeven, jong en oud. Super leuk om al onze
clubgenootjes samen te zien en elkaar te leren kennen.
tot dan!
KAMP: 11,12 en 13 oktober

Jaaa…. het ZPC Kamp komt er weer aan...
zet het alvast in je agenda
11-12-13 oktober is het zover.
Ga je mee? Dit wil je niet missen

KWIS, zaterdag 20 juli 2019

Nederweet, De leukste kwis van Nederweert
ZATERDAG 20 JULI 2019
Kunnen we op je kennis rekenen.
weer een superleuke activiteit waar ZPC aan
deelneemt.
Gaan we onze titel verdedigingen?

VRIJWILLIGERS
ZPC is niet alleen zwemmen maar nog veel meer!!
Gezelligheid, leuke extra activiteiten, inzet van al onze
vrijwilligers. Dit waarderen we enorm.
We doen het samen!!
Kom jij ons versterken. Wil je je inzetten als vrijwilliger.
Iedere hulp is welkom. Geef je op, er zijn heel veel
verschillende taken binnen onze vereniging waarbij we
hulp kunnen gebruiken. Denk hierbij aan,
juryleden/tijdwaarnemers, begeleiding wedstrijden,
administratieve taken. Of bijvoorbeeld hulp bij
thuiswedstrijden, hulp bij trainingen of andere
hulp/werkzaamheden/kwaliteiten die je misschien hebt op
sportief vlak waarbij je onze club kunt helpen.
GEEF JE OP!!

Frank Gielen en Ilse Hoeben zijn
de trotse ouders geworden van
dochter
YARA
Zij is geboren op 20 maart 2019
om 6.56 uur en weegt 3.135
gram en is 48 cm lang.
Frank en Ilse
PROFICIAT

