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Van de Bestuurstafel 
Oud Papier voorstel gemeente van de baan 

Op 28 juni is stond een motie van de 
PvdA op de agenda van de raadsverga-
dering van de gemeente Steenwijkerland 
over de nieuwe regeling van inzamelen 
oud papier die de gemeente wil door-
voeren.  

Het voorstel over de invoering van het 

nieuwe inzamelsysteem oud papier is 

tijdens de raadsvergadering door het 

college van B&W ingetrokken. Wethouder Wagteveld heeft toegezegd 

dat hij in gesprek gaat met alle betrokken organisaties en daarna met 

een voorstel komt wat gedragen wordt door de inzamelende organisa-

ties. Chrisstien heeft als voorzitter mede namens 10 andere organisaties 

de petitie overhandigd aan burgemeester Van der Tas. In totaal zijn er  

door de 11 organisaties gezamenlijk 1467 handtekening ingezameld. Die 

vertegenwoordigen in totaal 931 huishoudens. Wij wachten het initiatief 

van de wethouder af en houden jullie op de hoogte! Dank voor jullie in-

zet om te komen tot een sterk signaal naar de politiek. 

Camila stopt als clubconsulente 
Camila van den Hoofdakker heeft aan het bestuur aangegeven dat zij 
met ingang van het nieuwe seizoen stopt als clubconsulente. Camila 
heeft een groot aantal jaren in deze functie de club ondersteunt, maar 
vindt het, nu haar dochter bij Swol gaat zwemmen tijd voor aflossing van 
de wacht. Camila bedankt voor alle keren dat je gastvrouw wilde zijn en 
nieuwe leden wegwijs hebt gemaakt in de club! 
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“Laatste training op 
vrijdag 15 juli 

Start trainingen  
seizoen 2016-2017  

maandag  
15 augustus” 

Van de activiteitencommissie 

Kom helpen bij de wielerronde! 
REMINDER: 30 juli is er weer wielerronde en we worden gevraagd te helpen!  Het le-

vert de vereniging een mooie financiële injectie op, dus kom helpen en geef je op via: 

activiteitencie@steenwijk34.nl 

Verenigings-BBQ van 10 juni een succes! 
De verenigings-barbecue als afsluiting van het seizoen werd weer tradi-

tioneel in de Kerkvlekken in Havelte gehouden. Er kon nog even worden 

gezwommen en daarna kon er gesmikkeld worden van de lekkernijen 

die de activiteitencommissie had voorbereid. Complimenten aan de 

commissie voor de uitstekende voorbereidingen. Het smaakt naar 

meer! 

Geen nieuwsbrief in 
de maand juli 

In verband  met de vakanties zal 
in de maand juli geen nieuwsbrief 
worden uitgegeven. Wel komt er 
nog een zomer editie van de club-
krant. Deze zal op 15 juli verschij-
nen. 

Van de Zwemcommissie 

Zomervakantie: geen trainingen 
Tijdens de zomervakantie worden zoals gebruikelijk de  trainingen stop-
gezet. In overleg met de trainers en de zwem en polocommissie zal de 
laatste training plaatsvinden op vrijdag 15 juli. We starten weer met de 
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen vanaf maandag 15 augustus. 
 
Hou de nieuwsbrief van augustus goed in de gaten, daarin worden de 
definitieve aanvangstijden van de trainingen gemeld.  
 

EK-Londen: wat een belevenis! 
De Mastersploeg is van 23 tot en met29 mei naar het EK Masters in Lon-
den geweest. Inge, Korstiaan, Tara, Casper, Lonneke, Rick, Wilna en Ro-
bert hebben onder support van Mike en Chrisstien goede resultaten be-
haald. Geen medailles, maar wel een groot aantal PR’s en een bijzonde-
re ervaring rijker. In de clubkrant komt een breed verslag samen met de 
uitslagen. 
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