
In deze Nieuwsbrief: 
 Verenigings Barbeque op 10 juni 

 Papier bij de Karwei 

 Hulp bij wielerronde op 30-7 

Van de Bestuurstafel 
Oud Papier Beleid in raadcommissie besproken 
Dinsdag 17 mei is het voorstel van het college omtrent het invoeren van 
de blauwe papiercontainer zeer wisselend ontvangen door de raadscom-
missie. Maar liefst 6 verenigingen hebben ingesproken en aangegeven 
dat zij  een grote inkomstenbron zullen verliezen. Vele fracties willen dat 
het college de besluiten niet doordrukt, maar met de verenigingen om 
tafel gaat. Een aantal partijen spreekt zelf van onbehoorlijk bestuur om 
de verenigingen die papier ophalen op deze manier, zonder fatsoenlijk 
overleg aan de kant te zetten. De raadscommissie heeft aangedrongen 
op intensief overleg en heroverweging van de voorstellen. Het voorstel 
wordt nader bekeken door het college en dan besproken in de gemeen-
teraad. Wordt dus vervolgd! 

Waar staat onze papiercontainer? 
Er zijn vragen gesteld waar de papiercontainer van Steenwijk 34 staat. 
Deze staat op het terrein van de Karwei op Groot Verlaat. Je kunt je pa-
pier brengen bij de zij ingang waar ook de goederen geleverd worden. 
Even aanbellen en de poort wordt door een medewerker voor je openge-
maakt. 

Reminder: Kleedkamer 4 op dinsdag en donder-
dag gebruiken! 
Met de Waterwyck is afgesproken dat voor de meisjeskleedkamer voor 

de trainingen op dinsdag en donderdag geldt dat Steenwijk 34 AL-

LEEN gebruik maakt van kleedkamer 4.  
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‘Heerlijk zwemmen in de Kerkvlekken in Havelte en het seizoen weer  
afsluiten met een heerlijke Barbeque! Voor € 6,- per persoon. Komen hè!.’ 

Van de activiteitencommissie 

Kom helpen bij de wielerronde! 
30 juli is er weer wielerronde en we worden gevraagd te helpen!  Het levert de vereniging een mooie financiële 

injectie op, dus kom helpen en geef je op via: activiteitencie@steenwijk34.nl 

Avond4Daagse je kunt je nog opgeven 
Een Reminder, we hebben al een leuk aantal opgaves, maar nog meer mensen is natuurlijk nog gezelliger! Geef 

je op via activiteitencie@steenwijk34.nl 

Riessentak toernooi: 
Medailles, medailles 

medailles 

De zwemselectie heeft in het zelf-
de weekeinde als het ONMK een 
zeer succesvolle deelname aan 
het Riessentak toernooi gehad. 
Grote aantallen medailles werden 
gescoord. Er is duidelijk te zien 
dat de meer intensievere trainin-
gen van de afgelopen twee jaar 
steeds meer vruchten afwerpen. 
Er komt een uitgebreid verslag 
van het toernooi in de clubkrant 
te staan. 

Van de Zwemcommissie 

Trainingstijden aangepast 
Omdat ´t Tolhekke weer in het buitenbad is gaan trainen, beginnen onze trai-
ningen op maandag en vrijdag om 18 uur. Op vrijdag trainen we dan tot 19.20 
uur. 

Samen opruimen 
We hebben een aantal kratten waarin de lijnen gehaald en gebracht worden 
naar het bad. We vragen jullie om ons te helpen die te gebruiken en de lijnen 
niet uit de bakken te halen en los naar het bad te slepen. Dus: Bak aan de rand 
van het bad voor het inleggen van de lijnen en bij het opruimen direct weer in 
de bak en gestapeld op de karretjes in de bergruimte brengen. Dank voor jullie 
hulp! 

Trainingsweekend verplaatst 
Het aangekondigde trainingsweekend van 3 en 4 juni is verplaatst i.v.m. het 
feit dat Rick onverwacht moet werken. Voorlopig is het verplaatst naar 10 en 
11 juni. Definitieve bevestiging volgt nog, Rick zal hierover berichten via de 
Facebook pagina. 

ONMK Eindhoven: 6,6,4 
De Mastersploeg is ondanks de kleinere selectie weer succesvol geweest met 
maar liefst 16 medailles: 6 goud 6 zilver en 4 bronzen plakken. Klaas Prins ves-
tigde een Nederlands Record op de 200 meter vrije slag. Wilna was het meest 
succesvol met maar liefst 9 medailles, mooi verdeeld over de kleuren, van elke 
kleur drie! Een verslag komt in de zomereditie van de clubkrant. 

Verenigings BBQ 

10 juni aanstaande is de jaarlijkse 
verenigings-Barbecue. Deze 
wordt weer gehouden in zwem-
bad de Kerkvlekken in Havelte 

AANVANG 18.30 uur 
Er kan een uurtje worden ge-
zwommen en aansluitend wordt 
de Barbecue aangestoken! Het 
programma duurt tot 21.00 uur. 
Zelf drinken meenemen en opge-
ven voor 1 juni bij activiteiten-
cie@steenwijk34.nl De bijdrage is 
bepaald op € 6,-- per persoon 
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