
 

Brief uit Spanje aan “Zwemclub KORF”Brief uit Spanje aan “Zwemclub KORF”Brief uit Spanje aan “Zwemclub KORF”Brief uit Spanje aan “Zwemclub KORF”    

Beste korfzwemmertjes,Beste korfzwemmertjes,Beste korfzwemmertjes,Beste korfzwemmertjes,    

    

OnsOnsOnsOns    reuze fijn reuze fijn reuze fijn reuze fijn bezoek vorig jaar aan de zwemclub “KORF”bezoek vorig jaar aan de zwemclub “KORF”bezoek vorig jaar aan de zwemclub “KORF”bezoek vorig jaar aan de zwemclub “KORF”    heeft onsheeft onsheeft onsheeft ons    erererertoe toe toe toe 

aangezet om de zwemclub aangezet om de zwemclub aangezet om de zwemclub aangezet om de zwemclub dit jaar dit jaar dit jaar dit jaar zeker zeker zeker zeker opnieuw te bezoeken.opnieuw te bezoeken.opnieuw te bezoeken.opnieuw te bezoeken.    

Het barslechte weer en de gure wind heeft het ons dit jaar nHet barslechte weer en de gure wind heeft het ons dit jaar nHet barslechte weer en de gure wind heeft het ons dit jaar nHet barslechte weer en de gure wind heeft het ons dit jaar niet al te iet al te iet al te iet al te 
gemakkelijk gemaakt. De vele sneeuw en de heel gladde paden en wegen gemakkelijk gemaakt. De vele sneeuw en de heel gladde paden en wegen gemakkelijk gemaakt. De vele sneeuw en de heel gladde paden en wegen gemakkelijk gemaakt. De vele sneeuw en de heel gladde paden en wegen 
hebben de taak van de pieten hebben de taak van de pieten hebben de taak van de pieten hebben de taak van de pieten dit jaar dit jaar dit jaar dit jaar extra bemoeilijkt.extra bemoeilijkt.extra bemoeilijkt.extra bemoeilijkt.    Daarom hebben alle Daarom hebben alle Daarom hebben alle Daarom hebben alle 
pieten pieten pieten pieten al al al al in in in in september en september en september en september en oktober, op de pietenschool , extra lessen gekregen oktober, op de pietenschool , extra lessen gekregen oktober, op de pietenschool , extra lessen gekregen oktober, op de pietenschool , extra lessen gekregen 
in glijden en skiën om in glijden en skiën om in glijden en skiën om in glijden en skiën om ervoor te zorgen dat alle pakjes veilig en wel bij jullie ervoor te zorgen dat alle pakjes veilig en wel bij jullie ervoor te zorgen dat alle pakjes veilig en wel bij jullie ervoor te zorgen dat alle pakjes veilig en wel bij jullie 
thuis konden gebracht worden. thuis konden gebracht worden. thuis konden gebracht worden. thuis konden gebracht worden.     Mijn paard “slecht weer vandaag” voelde Mijn paard “slecht weer vandaag” voelde Mijn paard “slecht weer vandaag” voelde Mijn paard “slecht weer vandaag” voelde 
zich bij dit weer opperbest, zelfs een beetje wild. Daarom hebben we hem zich bij dit weer opperbest, zelfs een beetje wild. Daarom hebben we hem zich bij dit weer opperbest, zelfs een beetje wild. Daarom hebben we hem zich bij dit weer opperbest, zelfs een beetje wild. Daarom hebben we hem 
maar thuisgelaten want anders zouden we waarschijnlijkmaar thuisgelaten want anders zouden we waarschijnlijkmaar thuisgelaten want anders zouden we waarschijnlijkmaar thuisgelaten want anders zouden we waarschijnlijk    nooit in jullie nooit in jullie nooit in jullie nooit in jullie 
zwemclub aangekomen zijn.zwemclub aangekomen zijn.zwemclub aangekomen zijn.zwemclub aangekomen zijn.    
    

Ons bezoeOns bezoeOns bezoeOns bezoek op zaterdagvoormiddag 4 december heeft ons de mogelijkheid k op zaterdagvoormiddag 4 december heeft ons de mogelijkheid k op zaterdagvoormiddag 4 december heeft ons de mogelijkheid k op zaterdagvoormiddag 4 december heeft ons de mogelijkheid 

gegeven om alle zwemgroepen te kunnen zien. Van de allerkleinsten tot de gegeven om alle zwemgroepen te kunnen zien. Van de allerkleinsten tot de gegeven om alle zwemgroepen te kunnen zien. Van de allerkleinsten tot de gegeven om alle zwemgroepen te kunnen zien. Van de allerkleinsten tot de 

hele grote. We waren blij dat we jullie allemaal hebben zien zwemmen hele grote. We waren blij dat we jullie allemaal hebben zien zwemmen hele grote. We waren blij dat we jullie allemaal hebben zien zwemmen hele grote. We waren blij dat we jullie allemaal hebben zien zwemmen en … en … en … en … 

dat kunnen jullie al heel goed hé! Jullie hebben ons echt verstomd doen staan  dat kunnen jullie al heel goed hé! Jullie hebben ons echt verstomd doen staan  dat kunnen jullie al heel goed hé! Jullie hebben ons echt verstomd doen staan  dat kunnen jullie al heel goed hé! Jullie hebben ons echt verstomd doen staan  

hoelang bepaalde zwemmertjes al onder water kunnen blijven. hoelang bepaalde zwemmertjes al onder water kunnen blijven. hoelang bepaalde zwemmertjes al onder water kunnen blijven. hoelang bepaalde zwemmertjes al onder water kunnen blijven.     

Piet kon het dit jaar weer niet laten om zich van de gekste kant te tonen. Piet kon het dit jaar weer niet laten om zich van de gekste kant te tonen. Piet kon het dit jaar weer niet laten om zich van de gekste kant te tonen. Piet kon het dit jaar weer niet laten om zich van de gekste kant te tonen. Hij Hij Hij Hij 

maaktmaaktmaaktmaakteeee    af en toe van die af en toe van die af en toe van die af en toe van die zotte zotte zotte zotte bbbbokkensprongen, okkensprongen, okkensprongen, okkensprongen, huppelde weg en weer, huppelde weg en weer, huppelde weg en weer, huppelde weg en weer, 

verzonverzonverzonverzon    allerlei smoesjesallerlei smoesjesallerlei smoesjesallerlei smoesjes    vooraleervooraleervooraleervooraleer    picknickjes uit te delen. picknickjes uit te delen. picknickjes uit te delen. picknickjes uit te delen. Soms waSoms waSoms waSoms was hij ook s hij ook s hij ook s hij ook 

een beetje ondeugend, en zou hij wel eens durven liegeneen beetje ondeugend, en zou hij wel eens durven liegeneen beetje ondeugend, en zou hij wel eens durven liegeneen beetje ondeugend, en zou hij wel eens durven liegen,,,,    maar ja, maar ja, maar ja, maar ja, … … … … wwwwat ben at ben at ben at ben 

ik blijik blijik blijik blij    dat hij altijd zo vrolijk is. Zonder hem zou het echt niedat hij altijd zo vrolijk is. Zonder hem zou het echt niedat hij altijd zo vrolijk is. Zonder hem zou het echt niedat hij altijd zo vrolijk is. Zonder hem zou het echt niet zo leuk zijn.t zo leuk zijn.t zo leuk zijn.t zo leuk zijn.    

We hopWe hopWe hopWe hopen om volgend jaar terug een bezoek te mogen brengen aan jullie en om volgend jaar terug een bezoek te mogen brengen aan jullie en om volgend jaar terug een bezoek te mogen brengen aan jullie en om volgend jaar terug een bezoek te mogen brengen aan jullie 

zwemclub zwemclub zwemclub zwemclub maar hopelijk zal het weer wat beter zijnmaar hopelijk zal het weer wat beter zijnmaar hopelijk zal het weer wat beter zijnmaar hopelijk zal het weer wat beter zijn, want dit jaar was het , want dit jaar was het , want dit jaar was het , want dit jaar was het 

heel vermoeiend  voor mij en mijn pieten.heel vermoeiend  voor mij en mijn pieten.heel vermoeiend  voor mij en mijn pieten.heel vermoeiend  voor mij en mijn pieten.    

    
Vele groetjes aan alle lieve zwemmertjesVele groetjes aan alle lieve zwemmertjesVele groetjes aan alle lieve zwemmertjesVele groetjes aan alle lieve zwemmertjes    
en trainersen trainersen trainersen trainers    
 

Sinterklaas 


