Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.

Van de Technische Commissie
Per zaterdag 15 januari is de beperking op de binnensporten is opgeheven. Dit betekent dat
de Zwemvaardigheid-, Survival- en Waterpolo-lessen op zaterdagmiddag ook weer door
mogen gaan! Daarnaast mogen de zwemlessen op de woensdagavond ook weer starten. De
kinderen die op de woensdag zwemmen zullen hierover een mail ontvangen.
Op dinsdagavond kunnen ook de volwassenen de zwemles en het trimzwemmen hervatten.
Veel zwemplezier allemaal!

Van de Wedstrijd Commissie
Na een aantal weken niet zwemmen konden we vanaf 15 januari de trainingen gelukkig weer
opstarten. Helaas zijn er de afgelopen tijd een aantal wedstrijden geannuleerd en het is op dit
moment ook nog onzeker of de eerstkomende wedstrijden door zullen gaan. Zolang hierover
nog niets bekend is dienen we ons wel in te schrijven voor deze wedstrijden. We vragen de
wedstrijdzwemmers de emails van de wedstrijdploeg in de gaten te houden in verband met
wedstrijden en protocollen rondom de trainingen.

Resultaat Grote Clubactie
In het najaar van 2021 hebben we
meegedaan met de Grote
Clubactie. Voor PWV is er € 969,opgehaald en we zijn erg blij met dit
mooie bedrag.
We willen alle leden die loten hebben
verkocht hartelijk danken voor hun
inzet. Onze dank gaat speciaal uit
naar: Gwenn, Isa, Dennis, Arthur (J),
Niels, Maik, Robbert, Maud Damian,
Myrthe en Stef. Hun inzet was goed
voor een prijsje. Een aantal
deelnemers (zie foto) heeft hun prijsje al in ontvangst mogen nemen. Met de anderen nemen
we contact op. Op het verlanglijstje van de vereniging staan o.a. zwemmaterialen voor de
wedstrijdploeg en een bijdrage voor een zwemclinic/trainingskamp.

Zwem A, B én C !
In de jaren 70 waren zwembaden nog een rechthoekige bak met water en was het A en Bdiploma wel voldoende. De huidige zwembaden hebben allemaal minstens een glijbaan en
stroomversnelling. En daarom is tegenwoordig het A, B én C diploma echt noodzakelijk.
Dan kun je met een gerust hart genieten van zwembaden en aquaparken in binnen- en
buitenland.

Contact
Dit is de digitale nieuwsbrief van de Pijnackerse Watervrienden. Wij sturen u
deze nieuwsbrief regelmatig toe met informatie, aandachtspunten en leuke weetjes.
We adviseren u om regelmatig op onze website te blijven kijken voor de laatste informatie.
Website: http://pijnackerse-watervrienden.nl
Mail Secretariaat: pwv.secretariaat@gmail.com
Mail Nieuwsbrief: pwv.nieuwsbrief@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/pijnackersewatervrienden

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Verzonden met

