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December 2020:  
In Lockdown naar het nieuwe jaar!  
Jammer, jammer, jammer, helaas geen zwemmen meer tot in het nieuwe jaar, we sluiten 
2020 af in kleine kring. 
Dat niet iedereen evenveel last heeft van de beperkende maatregelen blijkt wel uit de 
activiteiten die het team van OZC’57 toch heeft kunnen organiseren: Het sinterklaasfeest 
voor de kleinsten en een heuse bowlingavond voor de junioren! Ook aan de vrijwilligers was 
gedacht met een presentje wat wederom goed “in de smaak” viel, dank aan de bedenker! 
 
Sinterklaasfeest: 
 

 
Wat nu? Pieten zwemmen? Helaas dit jaar zonder pieten, maar toch een erg geslaagde les. 
We deden verschillende opdrachten, pakjes gooien, een toren bouwen, dansen, en gekke 
sprongen maken. Omdat we ons best hebben gedaan kregen we allemaal een pietendi-
ploma, pepernoten en een cadeautje. 
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Het Bowlingavondje:  
 
Een mooie opkomst en een kleurrijk spel! 
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Vrijwilligers: 
 
Een presentje tijdens de laatste les als bedankje voor de telkens weer grote inzet van onze 
vrijwilligers. Er zijn kaderleden die er meteen andere leuke dingen mee doen..…. 
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Lotenverkoop Grote Clubactie en Rabo Clubsupport: 
Geweldig goede acties van ons allen waar we vrolijk van worden! Van de opbrengst gaan we 
nieuwe lesmiddelen aanschaffen, je ziet het vanzelf. 
Wie heeft er een prijs gewonnen???? 
 

  
 
 

 Snorkelen! 
Wil je ook wel eens lang onder water blijven? Ben je benieuwd hoe het zwembad er 
onderwater uitziet? Kom dan snorkelen! 
 
Corona maatregelen: 
Houd de website in de gaten! Op het moment dat nieuwe informatie beschikbaar is vind je 
die hier: https://www.ozc57.nl/ of via social media https://www.facebook.com/ozc57 
https://instagram.com/zwemvereniging_ozc57 

Oh ja! 
Als idee voor de goede voornemens: We zijn nog altijd op zoek naar:  
Algemeen voorzitter OZC’57 M/V  
Afdelingsvoorzitter waterpolo M/V  
PR Functionaris 
 
Heb je interesse of vragen? Misschien wil je samen met iemand een taak op je nemen? 
Kom naar het bad en we geven je uitleg!  
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Tot slot: 

 

 
Team OZC 
https://www.ozc57.nl/ 
https://www.facebook.com/ozc57 
https://instagram.com/zwemvereniging_ozc57 

Beste leden van OZC’57 

Wat is 2020 een roerig jaar geweest. We hebben een 
grote bestuurswisseling gehad en zijn nu weer met een 
club vrijwilligers aan de slag die er echt de schouders 
onder zetten. En wat waren we blij toen we na een lan-
gere tijd van afwezigheid weer mochten gaan trainen! 
Het was hard werken om de conditie weer op peil te 
krijgen, maar het was bovenal gezellig om elkaar weer 
te treffen tijdens de trainingen. 

Iedereen hartelijk bedankt voor het meebewegen met 
de noodzakelijke aanpassingen van dit jaar! Nu richten 
we  onze blik op de toekomst, hopelijk krijgen we meer 
stabiliteit in 2021. 

Fijne feestdagen voor jou en zij die je lief zijn. We zien je 
graag weer in het nieuwe jaar! 

Namens het bestuur, Birgitte Kochuijt 


