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Droombaan tijdens
zomermaanden
Vind je het niet erg om je vakantie in
een korte broek door te brengen langs
de rand van een zwembad? En ook niet
erg om in het diepe te springen als het
nodig is? Ben je niet bang voor een nat
pak? Ben je op zoek naar een leuke vakantiebaan? Zoek dan niet verder!
In Zwembad De Krommerijn zijn we voor
de zomermaanden (mei t/m augustus) op
zoek naar badmeesters, toezichthouders,
schoonmakers en kassamedewerkers.

Tijdens de zomermaanden zijn de ligweiden open
en ook het kinderbad. Bovendien gaat het dak van het zwembad
eraf. Dat betekent dat je veel in de buitenlucht bent. Na een heel jaar achter de boeken
en in muffige collegezalen een prima plek om je zomervakantie door te brengen en nog
iets bij te verdienen ook. Een echte droombaan!
Wil je meer weten? Neem contact op met Gert Olthof. Hij kan je meer vertellen over de
werkzaamheden en de verdiensten. Hij is bereikbaar per e-mail: beheerder@zwembaddekrommerijn.nl. Je kunt hem natuurlijk ook even aanspreken tijdens een van de
clubavonden. In het zomerseizoen wordt het zwembad geëxploiteerd door de Gemeente Utrecht.

Opruimen na training en
wedstrijd
Het blijft voor sommige teams en leden een hele opgave.
Je hebt keihard getraind of een enerverende wedstrijd gespeeld en dan moet je na afloop ook nog eens opruimen.
Helaas lukt het een aantal teams en spelers
niet om na de training of een wedstrijd de
spullen netjes op te ruimen en het bad
schoon te maken. Kom op mensen! Het kan
toch niet moeilijk zijn om ballen, lijnen, netten

en goals na
de training of
een wedstrijd weer
netjes op
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hun plek terug te zetten of te leggen? Ook het
schoonspuiten en trekken van de kant en de
kleedkamers is toch niet zo ingewikkeld? Of
wel soms? Wij denken van niet. Zeker als je

het met zijn allen doet, is het zo gebeurd. We
zijn hier SAMEN verantwoordelijk voor!
Het bestuur

Gratis meerijden met speciale
fanbus?

Bestelde kaarten
KNZB-Beker liggen
klaar
De bestelde kaarten voor de KNZB-Beker kunnen worden afgehaald bij Gert Olthof. Hij is meestal
te vinden in het clubhuis. Voor wie wil, rijdt er ook
een bus.
Deze is gratis voor UZSC-leden. Het is wel zo
dat jeugdspelers voorrang krijgen. Aanmelden
voor de bus kan eveneens bij Gert. Er zijn ook
nog een paar kaarten over. Deze zijn tegen contante betaling verkrijgbaar. Natuurlijk kun je ook
nog kaarten bestellen.
via www.waterpolodenhaag.nl/bekerfinales.
Net als vorig jaar worden de finales om de KNZB-Beker in de Eredivisie Waterpolo ook in
2017 gespeeld in Den Haag. Zondag 12 maart gaan om 14.00 uur eerst de dames van UZSC
en Widex GZC Donk te water in het Hofbad en daarna is het om 16.00 uur de beurt aan de
heren van UZSC en Polar Bears.

Bereikbaarheid zwembad 24 februari
t/m 13 maart
Vanaf vrijdag 24 februari (20.00 uur) t/m maandag 13 maart
(6.00 uur) wordt het spoor voor de Uithoflijn aangelegd op
de Weg tot de Wetenschap bij de kruising met de Weg naar
Rhijnauwen, bij Zwembad De Krommerijn. Omrijden kan via
de route zoals aangegeven op het kaartje.
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Geachte meneer/mevrouw,
Gaan jullie als zwemvereniging de uitdaging AAN? Zwem dan als team de SingelSwim Utrecht 2017!
Op zondag 18 juni vindt de derde editie van
de SingelSwim Utrecht plaats in park Lepelenburg. De SingelSwim is een jaarlijks
zwemevenement waarbij deelnemers de
Utrechtse Singel induiken om 2 km te
zwemmen voor het goede doel: de spierziekte FSHD.
Individuele zwemmers, Kids Swimmers en
verschillende Teams gaan de uitdaging
aan! Een mooie kans om samen met alle
leden van de zwemvereniging een duik te
nemen in de Utrechtse Singel.

Voor leden van zwemverenigingen hebben
wij een speciaal tarief aan inschrijfgeld,
namelijk €50 in plaats van €100. Tot en met
15 maart loopt een Early Bird actie en betalen studenten zelfs maar €35.
Hebben jullie interesse om dit jaar mee te
zwemmen met de SingelSwim Utrecht? Of
zien jullie een mogelijkheid om een leuke
samenwerking aan te gaan en het te verspreiden/promoten onder jullie leden?
Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunnen we
altijd even rond te tafel gaan zitten om
eventuele mogelijkheden te bespreken met
betrekking tot leuke acties. Meer informatie
kunt u vinden op onze website: www.singelswimutrecht.nl.
Ik hoor graag van u!
Met vriendelijke groet,
Rwayda van der Velden
SingelSwim Utrecht 2017

Contributie
Een aantal leden heeft nog geen contributie betaald. Waarom wachten tot je een aanmaning ontvangt? Heb je geen rekening ontvangen, stuur dan even een mailtje naar
uzsc.utrecht@gmail,com met je juiste mailadres.

Wedstrijdrooster, jurytafelrooster en bardienstrooster vind je hier.
Uitslagen vind je hier.
Voor een actueel overzicht van al het
nieuws kijk op: www.UZSC.nl
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