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Alstublieft! Voor u ligt de tweede Nieuwsbrief van SWIM!
Stichting Laat Trynwâlden Zwemmen, oftewel SWIM!, zet zich in voor behoud van het prachtige openluchtzwembad “De Sawn Doarpen” te Gytsjerk. Zij doet dit door het genereren van gelden, het werven
van donateurs en sponsoren en het inzetten van vrijwilligers. De Stichting ondersteunt en adviseert het
gemeentebestuur en de politieke partijen in hun beleid en beheer ten aanzien van het zwembad.
Januari 2014

Juni 2014

SWIM! overhandigt cheques aan
gemeenteraad Tytsjerksteradiel!

Spontane acties!
Zweminstructie van badmeester Thomas, poetsinstructie van voorzitter Dolf
en een dikke bandenrace
onder leiding van het badpersoneel. Geweldige spontane initiatieven die in het
volgend seizoen zeker voor
herhaling vatbaar zijn!

Midzomernachtduik
De Stichting voldoet daarmee aan de voorwaarde om een bijdrage van € 20.000,- vanuit de gemeenschap te leveren ter
voorkoming van sluiting van het bad. Voorzitter Frans Andriesse overhandigde een cheque van € 10.000,- , bijeengebracht
door sponsoren waarvan zo’n 550 donateurs uit de Trynwâlden, en een cheque ter waarde van € 10.000,- door inzet van
vrijwilligers, begeleiders en bewoners van de zorgboerderijen
uit de Trynwâlden. Hiermee maakt SWIM! duidelijk dat er voldoende draagkracht vanuit de Trynwâlden en omgeving is, dat
het bad van groot sociaal economisch belang is en bijdraagt
aan sportstimulering voor jong en oud!

Van 20.00 tot 23.00 uur kon men terecht in het openluchtbad voor een poolparty met DJ Andre en Aquajogging. Op de
avond vóór de langste dag kwamen ruim 150 belangstellenden
een duik nemen en zich vermaken in het bad met de diverse
attributen. Alle aanwezigen hebben genoten van de gezellige
ambiance en de zomerse muziek.

April 2014

Feestelijke opening op Koningsdag!
Het zwemseizoen startte
met een volleybaltoernooi
en een rommelmarkt in
een gemoedelijke oranje
sfeer. Wethouder Doeke
Fokkema
overhandigde
bloemen aan de oud-voorzitter, Frans Andriesse, en
de nieuwe voorzitter, Dolf
Rodenhuis van SWIM!. Beide heren legden als eerste de survivalbaan af, waarna de opening van het zwemseizoen een feit
was.

Juli 2014

Buikschuiven!

Vele enthousiaste deelnemers op de buikschuifbaan.

Augustus 2014

September 2014

Ingebruikname ‘luie trap’!

SWIM! bedankt alle vrijwilligers!
Op 5 september kwamen ‘s ochtends de vrijwilligers van de
Zorgboerderijen, It Aventoer Oentsjerk, Thomashûs Munein en
Sa Leuk Hûs Gytsjerk op de koffie. ‘s Avonds ontving SWIM!
de overige ruim 60 vrijwilligers voor een feestelijke afsluiting.
Tevens hebben we op deze dag afscheid genomen van bestuursleden van het eerste uur, Frans Andriesse en Titia Kingma. Wethouder Doeke Fokkema en voorzitter Dolf Rodenhuis
van SWIM! dankten beide bestuursleden en alle vrijwilligers
voor hun geweldige inzet!
De heer Fokkema maakte bovendien bekend dat het zwembad
nog een week extra open bleef. De kers op de taart na een
fantastisch zwemseizoen!

Wethouder Doeke Fokkema en voorzitter Dolf Rodenhuis bevestigen de officiële ingebruikname van een ‘luie trap’. De aanschaf van de luie trap is mogelijk gemaakt door een schenking
van een anonieme gever die de Stichting SWIM! en daarmee
het zwembad een warm hart toedraagt. Een luie trap vergemakkelijkt het betreden en verlaten van het bad. De reacties
van de gebruikers zijn uitermate positief. Wethouder Fokkema
bedankte niet alleen de gulle gever maar ook SWIM! en al haar
vrijwilligers. Vanuit de politiek wordt het economische en sociale belang van het zwembad meer en meer onderschreven,
aldus Fokkema.

Boekenmarkt SWIM! weer succesvol!

Aan boeken zeker niet te kort; de schuur van Jentsje Leistra
stond ‘grôtfol’. In de feesttent is voor zo’n € 427,- aan boeken
verkocht! De overblijvende boeken zijn naar De Wissel te Dokkum en Emmaüs te Jistrum gegaan zodat die ook een goede
bestemming hebben gevonden.
Dank aan alle boekenkopers die met hun bijdrage SWIM! en
het openluchtzwembad “De Sawn Doarpen” te Gytsjerk een
warm hart toedragen.

Contact
Graag ontvangen wij van zoveel mogelijk mensen het
e-mailadres zodat we iedereen optimaal kunnen blijven
informeren. Een berichtje naar info@laattrynwaldenzwemmen.nl is afdoende. Ook opgave voor vrijwilligerswerk of
donateur, vragen en/of opmerkingen kan via deze mail of via
onze website www.laattrynwaldenzwemmen.nl.
Ook kunt u regelmatig over ons lezen in de dorps- en streekkranten. Omrop Fryslân Radio heeft dit jaar een aantal keren
verslag gedaan van de activiteiten van SWIM!.

Bestuur
Dolf Rodenhuis (voorzitter)
tel. 058-256 2126

Freerk van der Werff (secretaris)
tel. 058-256 1772

Fiona Boonstra
tel. 058-256 3379

Aukje Wesselius
tel. 058-256 1436

Uilke Bakker (penningmeester)
tel. 058-256 2914

Joke van der Woude
tel. 058-256 1024

Paulus Hettinga
tel. 058-256 2848

Meta Ebbers
tel. 058-256 3430

