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Activiteitencommissie ZV de Vennen 

 

De Activiteitencommissie(AC) bestond in het begin van 2015 uit de volgende leden: 

Thea in t Groen, Ilona Kuijten, Karlijn Agterberg en Manon van Leijsen.  

Steffi Jansen, Angela Koreman, Chantal Barendse en Bob trommelen hebben gedurende het 

seizoen de taken neergelegd.  

 

Manon van Leijsen heeft de activiteiten in het bestuur overgenomen. 

In 2016 kunnen wij Manon in t Groen en Alex in t Groen verwelkomen in de AC. 

 

Ook in 2015 hebben er vele verschillende activiteiten plaatsgevonden. 

 

Carnavalszwemmen: 

Tijdens het carnavalszwemmen van 7 februari hebben een aantal jeugd leden een 

carnavalspak aangetrokken om een plons te wagen in het zwembad. Na een tijdje te hebben 

gespeeld, gezwommen en van de glijbaan te zijn afgegleden kon Carnaval echt beginnen. 

 

Paasactiviteit: 

Op 3 april stond opeens een paashaas voor onze neus. Deze paashaas was haar paaseieren 

kwijt geraakt. De training begon iets anders dan normaal en we gingen samen met de jeugd 

leden van ZV de Vennen de paaseieren zoeken in het bos. Na alle paaseieren te hebben 

gevonden, werd het geheel afgesloten met een gezamenlijke training in het zwembad. 

 

Kamp: 

Ook dit jaar gingen we weer met alle leden tot en met 16 jaar op kamp. In het weekend van 

18-19-20 september waren maar liefst 38 kinderen en zeker 20 vrijwilligers op de been op 

het kampeerboerderij in Esbeek. Het thema van dit jaar was Disco. Vrijdagavond kwamen 

alle kinderen aan en werden de slaapzalen verdeeld, om vervolgens nog een aantal spellen 

te spelen en het bos in te gaan. Zaterdag was een hele dag vol activiteiten in het bos en op 

het kampterrein. ’s Avonds lagen alle tafels vol met friet en mocht geoefend worden voor 

een bonte avond. Na de bonte avond was het de hoogste tijd voor de gevreesde spooktocht. 

Zondag stonden de laatste spellen op het programma en was het voor iedereen weer tijd om 

naar huis terug te keren. We hadden het gehele weekend erg veel geluk met het weer en 

kunnen weer spreken van een geslaagd kampweekend.   

 

 

 

 

 



Halloweenzwemmen: 

Op 30 oktober was het gehele zwembad versierd in Halloween stijl. Maar liefst 40 kinderen 

waren in het zwembad om te komen vrij zwemmen. Dit met allerlei matten en verschillende 

speelattributen in het water. Het zwembad was geheel versierd in een Halloween stijl en 

zelfs de snoepjes zagen er erg eng uit. Nadat alle kinderen een keer van de glijbaan zijn 

afgegleden kon iedereen moe maar voldaan naar huis. 

 

Sinterklaasactiviteit: 

De vrijdagavond training begon iets anders dan normaal, namelijk in de aerobicruimte. Met 

zijn alle liedjes zingen want wie weet hebben de zwarte pieten nog tijd om langs te komen. 

Na een aantal sinterklaasliedjes te hebben gezongen bleek dit ook het geval te zijn. De 

pieten wilde van alle kinderen weten hoe het zwemmen er aan toe gaat en na een hele 

uitleg kwam de zak met cadeautjes tevoorschijn. Wanneer de kinderen voorzien waren van 

een cadeautje en pepernoten stond nog een pietentraining in het zwembad op ze te 

wachten.  

 

 

Namens de activiteitencommissie, 

 


