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Beste leden, 

Wederom vind je in deze nieuwsbrief de laatste nieuwtjes en wetenswaardigheden, o.a. de 
Grote Clubactie, Rabo Clubsupport en het bezoek van wethouder Dankers en Rian Spaan 
 

 
Fijn om te zien dat door veel leden weer de handschoen is opgepakt om zoveel mogelijk lo-
ten te verkopen en zodoende OZC’57 te steunen. 
Zodra de actie gesloten is en alle (papieren) loten ingevoerd zijn laten we jullie weten wat de 
score is! 
 

 
 
Ook Rabo Clubsupport loopt inmiddels en mocht je een Rabo rekening hebben, dan hopen 
we dat je ook voor OZC’57 gestemd hebt, onze waardering is groot en iedere stem telt! 
 
Bezoek wethouder Dion Dankers en verenigingsondersteuner Rian Spaan: 
In het kader van het gemeentelijk programma natuurlijk gezond Oisterwijk www.natuurlijkge-
zondoisterwijk.nl is Rian Spaan als verengingsondersteuner actief om de verenigingen in Ois-
terwijk waar nodig te begeleiden en bij een groter publiek breed onder de aandacht te bren-
gen. 
Wethouder Dion Dankers heeft o.a. sport in zijn portefeuille en zet zich in voor onze jeugd 
 
Uit interesse en nieuwsgierigheid voor OZC’57 zijn wethouder Dankers en Rian Spaan 8 no-
vember tijdens de lessen op bezoek geweest om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van 
de activiteiten van OZC’57.  
Zij werden te woord gestaan door ons bestuur, in een openhartig en constructief gesprek zijn 
onze aandachtspunten naar voren gebracht, o.a. de samenwerking met Optisport en Taxan-
dria en het programma dat OZC’57 heeft op het gebied van zwemlessen. 
Onderwerp van gesprek was ook het probleem van vrijwilligers werven en het bereiken van 
het grote publiek om ledenwerving te doen. Dit past bij de expertise van Rian Spaan die hier-
mee aan de slag gaat. Wethouder Dankers was vooral geïnteresseerd in onze samenwer-
kingsverbanden en mogelijk gebruik van gemeentelijke kanalen (bijvoorbeeld website) 
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Conclusie: Alle deelnemers vonden het een waardevol gesprek! 
 
Corona ontwikkelingen:  
Vanaf zaterdag 6 november zijn helaas de maatregelen verscherpt om coronaverspreiding te 
voorkomen. Als gevolg hiervan wordt bij de ingang ieder bezoekend OZC’57 lid gecontro-
leerd op een geldig coronabewijs. De controle kan in voorkomende gevallen uitgevoerd wor-
den door een medewerker van Optisport, echter zetten wij als OZC’57 ons maximaal in om 
dit in eigen beheer te doen. U zult dus merken dat bij de ingang een (aantal) van onze leden 
aanwezig is en u verzoekt een geldig bewijs te tonen. De mogelijkheden zijn een papieren 
QR code, QR code via coronacheck-app of een legitiem herstelbewijs. Voor meer informatie 
zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs/herstel-
bewijs  
Vooralsnog veranderen de maatregelen van 13 november niets aan bovenstaande werkwijze 
Houd ook de website in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen, deze zullen op de homepage 
zichtbaar zijn. 
Algemene informatie betreffende corona vind u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwer-
pen/coronavirus-covid-19  
Als u tijd en mogelijkheid heeft om onze vereniging te ondersteunen bij deze controle, 
dan horen wij dat graag! (aanwezigheid 15 minuten voor aanvang van de les) 
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Aanschaf nieuwe middelen: 
Het is zover: We kunnen laten zien welke middelen we aangeschaft hebben van de op-
brengst van de diverse acties in 2020! (o.a. grote clubactie en Rabo Clubsupport) 
Ondanks dat de acties voor 2021 nog lopen, hebben we van de opbrengst van vorig jaar de 
volgende middelen kunnen aanschaffen: Snorkelspullen, aquabelts, minipolo ballen, hoe-
pels, slalomlinten, elastieken, watermolentjes. Zoals je ziet worden de zwemlessen steeds 
leuker! 
 

 

 
Tot slot: 
 
Puzzelen in Eftelingstijl: 
Zoals je misschien hebt gelezen in diverse media heeft “onze” brabantse illustrator Daan van 
Genechten De Nachtwacht met een ‘Eftelingtwist’ nagetekend. In een paar dagen tijd maakte 
hij een moderne versie van het schilderij van Rembrandt van Rijn. Niet met echte mensen, 
maar met verschillende figuren uit de Efteling.  
Misschien leuk voor de (kleinste) liefhebbers om onderstaand deze sprookjeswacht in 
puzzelvorm te vinden…. 
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Mocht je de originele afbeelding willen downloaden, kijk dan op de sprookjeswacht 
webpagina van Daan: https://sprookjeswacht.jouwweb.nl/  
 
Ondanks alle perikelen rond het coronavirus kun je (met enige aanpassing) nog steeds op 
een plezierige manier je zwemsport komen beoefenen, we zien iedereen graag op het bad! 
 
Het bestuur van OZC'57 
Team OZC 
https://www.ozc57.nl/ 
https://www.facebook.com/ozc57 
https://instagram.com/zwemvereniging_ozc57 


