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Hallo allemaal, 

Hier weer even wat nieuws van onze vereniging. Allereerst een stukje van de 
jeugdcommissie: 
 
Filmavond  
Op 18 november was het dan eindelijk zover, we gingen de A,B en C  jeugd van de 
vereniging naar de bioscoop. Aan het begin van de avond verzamelden we en onder 
begeleiding van enkele ouders, en de jeugdcommissie, vertrokken we richting 
Emmen. Aangekomen bij de bioscoop Utopolis werd de groep in 2-en gedeeld en ging 
de ene groep naar de Nederlandse ‘Chez Nous’ en de rest naar ‘Jackass’.  
Onder het genot van een bakje popcorn met een flesje fris namen we plaats in de 
heerlijke stoelen van de bioscoopzaal, maar niet voordat we een mooie groepsfoto 
hadden gemaakt.  
Na ruim 1,5u kwam iedereen weer de zaal uit en zagen we bijna allemaal blijde 
koppies. Helaas waren er van de film ‘Jackass’ niet allemaal even enthousiaste 
reacties, maar dat kun je van te voren niet weten. Ondanks dat heeft iedereen wel 
genoten van de super gezellige en leuke avond met elkaar. Deze avond is zeker voor 
herhaling vatbaar!  

De Jeugdcommissie 



Volley-pieten 
Ja,ja ze bestaan echt! Op de mini training van 3 december verschenen er 
opeens twee zwarte pieten in de sporthal! Tja, het trainen kon je toen wel 
vergeten natuurlijk! Er werd flink gestrooid en er waren zelfs cadeautjes! 
Op de site verschijnen binnenkort foto’s van dit festijn. 
Jeugdcommissie, bedankt voor de organisatie! 

 
Grote Clubactie 
De trekking van de verloting is inmiddels geweest. Alle senioren en A,B en C 
jeugd hebben weer loten verkocht en dit heeft het mooie bedrag van € 596,- 
opgeleverd. Alle verkopers bedankt! Voor de uitslag van de trekking kijk op: 
www.groteclubactie.nl 
 
Jubileum de Zwaluwen 
Op 1 mei jl. bestond onze vereniging 35 jaar. Omdat we dit niet ongemerkt 
voorbij wilden laten gaan hadden we bedacht om een feestje te organiseren in 
de Binder.  
We hebben het feestje even uitgesteld…..  
De bedoeling is nu om op zaterdagavond 19 april 2014 hier iets voor te 
organiseren.   
Wat is nog even een verrassing. 
Het wordt dus een bijna 36 jarig feestje.  
Noteer de datum in ieder geval vast in de agenda!  

http://www.groteclubactie.nl/


 
Site 
De site www.zwaluwengramsbergen.nl wordt op dit moment onder handen 
genomen door Karin Mulder (dames 2) en een aantal van haar medestudenten.  
Zij doen dit in het kader van een studieopdracht. 
Het is de bedoeling om de site weer wat te updaten, vernieuwen en 
gebruiksvriendelijker te maken.  
In januari moet het geheel klaar zijn en kunnen we gebruik maken van de 
vernieuwde site! 
 
Mini’s 
In januari gaat er een derde mini-team de competitie in. Super leuk! De meiden 
hebben nu een poosje kunnen trainen en weten als het goed is een beetje hoe 
het spelletje gaat in niveau 3.  
Als het zover is ontvangen ze een rij, en speelschema voor de wedstrijden. 
Op zaterdag 3 februari spelen onze mini teams weer een thuiswedstrijd, en het 
is  natuurlijk wel erg leuk als er dan veel supporters zijn! 
 
Tot zover eerst weer het nieuws. 
Wij wensen u, en jullie, langs deze weg vast hele fijne feestdagen en een 
sportief en gezond 2014! 
 

 
Tot ziens in de sporthal! 
Vriendelijke groet, 
het bestuur. 
 
 

http://www.zwaluwengramsbergen.nl/

