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Rabo fietstocht – Last call

Naast sponsoring waarvoor de bank een 
tegenprestatie verwacht van de 
gesponsorde, geeft de Rabobank
verenigingen en stichtingen de kans om 
een steuntje in de rug te verdienen. Heel 
simpel, door te fietsen tijdens de 
RaboDag. Dit heeft plaats op zaterdag 18 
juni. Voor iedereen die meefietst voor de 
Gelenberg krijgt de vereniging een 
geldbedrag. Dus door leuk en gezond 
bezig te zijn kun je ook nog eens de 
clubkas spekken! Jong en oud kunnen 
meedoen (er is keuze uit een tocht van 25 
km en een tocht van 45 km). Voor onze 
club hebben zich inmiddels ingeschreven: 
Geert, Rob, Annemieke, Lilian, Rutger, 
Nicole, Rob, Edith, Anouk, Girbe, Tjarda
en Pim. Wie volgt? We hopen dat nog 
meer leden zich zullen aanmelden voor 
dit evenement waar we ZV De Gelenberg 
een extra steuntje mee in de rug geven. 
Wil je meedoen, reageer dan snel want 
voor woensdag 25 mei moet het aantal 
leden doorgegeven worden. Aanmelden 
kan door een mailtje te sturen naar 
secretaris@gelenberg.nl (Tjarda). Maar 
doe het snel! Meer informatie is te vinden 
op de site van de Rabobank Maas en Waal 
http://www.rabobank.nl/particulieren/lok
alebanken/maasenwaal/rabodag/.

Uitslag ONMK Eindhoven

Dit jaar vond het ONMK lange baan
plaats op 6, 7 en 8 mei in het Pieter van 
den Hoogenband Zwemstadion te 
Eindhoven. Namens ZV De Gelenberg 
heeft Saskia van Leur daar aan 
deelgenomen. In de categorie 25+ werd 
Saskia 15e op de 100m vrije slag (1:12.77) 
en behaalde zij een zeer verdienstelijke 7e 
plaats op de 50m schoolslag (40.74). 
Goed gedaan Saskia!

NK Banaanvaren

Op zaterdag 3 september vindt bij De 
Uitvliet, op de Maas in Appeltern, het 3e 
NK Banaanvaren plaats. Rutger heeft hier 
vorig jaar aan meegedaan en kan uit 
eigen ervaring melden dat dit een zeer 
leuk en erg gezellig evenement is. Rutger 
heeft daarom nu het idee opgevat om 
met een team van masters hieraan mee 
te doen. Voor een team zijn 9 à 10 
personen nodig en er zijn al 
aanmeldingen binnen van Rutger, Nicole 
en Geert. Heb je interesse? Meld je aan bij 
ondergetekende en ik zorg dat je 
aanmelding bij Rutger terecht komt. Voor 
meer informatie: www.nkbanaanvaren.nl

BBQ – Nu Aanmelden !

We hebben inmiddels een locatie in 
Druten voor onze BBQ op zondag 3 juli: 
het schoolplein van de onderbouw van De 
Kubus (locatie Dijkgraafstraat). Met dank 
aan Kees! De ontvangst is vanaf 17:00 uur
en inschrijven voor de BBQ kan vanaf nu
door een mailtje te sturen naar 
masters@gelenberg.nl. Heb je speciale 
dieetwensen? Geef dat dan even aan in 
de mail. Inschrijven staat vrij voor alle 
Masters en Masters Senioren. Gezien de 
financiële situatie van de vereniging zal 
de BBQ dit jaar geheel voor eigen 
rekening van de deelnemers zijn. Reken 
op een bedrag van ± € 20 per persoon 
voor het eten, inclusief drank. Overigens 
ben ik (Rob) nog wel op zoek naar 1 of 2 
mensen die willen helpen opbouwen en 
opruimen. Meld je bij mij als je zou willen 
helpen. Zie elders op deze nieuwsbrief 
voor de contactgegevens.

Opmerkingen / vragen?

Heb je opmerkingen of vragen m.b.t. het 
masterszwemmen bij ZV De Gelenberg, 
neem dan contact op met het 
aanspreekpunt voor de masters: Rob 
Janssen. Ook feedback over bijvoorbeeld 
de trainingen zelf, de nieuwe 
baanindeling, e.d. zijn van harte welkom. 
Spreek Rob aan bij een training of stuur 
een e-mail naar masters@gelenberg.nl. 
Rob zal dan, indien nodig, de feedback 
bespreken met trainers en/of bestuur.

Trainer(s) gezocht

Voor de masters is ZV De Gelenberg voor 
het volgende seizoen dringend op zoek 
naar een nieuwe trainer. We zoeken 
iemand die onze groep in zijn geheel gaat 
trainen en begeleiden. Er is door de 
vereniging al een advertentie geplaatst. 
Het zou mooi zijn als jullie zouden kunnen
helpen zoeken. Maar ook als meerdere 
mensen deze taak samen zouden willen 
oppakken is dat zeker bespreekbaar. Dus 
ben jij iemand, of ken jij iemand die 1, 2 of 
3 keer per week training zou willen geven 
aan de masters, meld je dan bij het 
bestuur of bij ondergetekende.

Nieuwe leden gezocht

Onze zwemvereniging kan in de volle 
breedte, van de jongste jeugd tot en met 
de masters senioren, nog volop leden 
gebruiken. Ken jij mensen in je omgeving 
die graag zwemmen? Spoor ze dan aan om 
eens gratis een paar keer te komen 
meezwemmen. Misschien iets voor je 
kind(eren), buurvrouw/buurman, collega, 
ouders, enz……. Laten we met z’n allen 
onze vereniging weer breed en gezond 
maken!


