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We hadden een plek waar jong en oud
samen kon komen. Of het nu is voor
gewoon gezelligheid, of een gesprek
over onze sport, of om een spelletje te
spelen of een vergadering organiseren.
In het clubhuis was dit allemaal
mogelijk. Vooral tijdens Corona hebben
we gemerkt dat het belangrijk is om op
meerdere manieren binding met elkaar
te hebben en te houden.

Maar in de ochtend van 24 januari 2022
kwam hier abrupt een eind aan. Het
clubhuis van Bubble werd verwoest
door brand. Naast trainingsmateriaal
gingen ook oude archieven en, de in
bijna 100 jaar, gewonnen bekers en
trofeeën verloren.

 



F O T O  V A N  M A R T I N  S M I T

Doneeractie

Nog geen Gehoor
Op dit moment hebben wij helaas nog geen
bericht van de verzekering. Maar daar willen
wij niet op wachten en zijn een werkgroep
gestart bestaande uit Jorrik Kerdijk, Marijke
Drent, Rianne Cosse, Kees Jan Schott, Diana
Gorter, Alex en Renate Houwen. Wij willen
jullie hierbij op de hoogte brengen waar we
momenteel mee bezig zijn en welke acties er
komen gaan.

Het is de bedoeling zo snel mogelijk een mooi
bedrag bij elkaar te krijgen. 

We zijn online deze actie gestart.
Hopelijk wordt deze actie zoveel
mogelijk via de social media
gedeeld, waardoor de donaties
gaan volgen.

https://www.doneeractie.nl/een-
ramp-voor-zwem-en-poloclub-
bubble/-60231

We hebben inmiddels diverse grote
bedrijven aangeschreven voor een
donatie. We hebben hun ook
verwezen naar onze doneer link op
onze actiepagina. 

 

https://www.doneeractie.nl/een-ramp-voor-zwem-en-poloclub-bubble/-60231


F O T O  V A N  M A R T I N  S M I T

Sponsorzwemmen

Op Vrijdag 18 Maart gaan we sponsorzwemmen. 2
weken van te voren krijgen alle leden een
sponsorlijst waarmee ze zo veel mogelijk
sponsoren proberen binnen te halen. De
zwemmers gaan zoveel mogelijk banen zwemmen
binnen 30 minuten. De nummer 1, 2 en 3 van het
hoogst opgehaalde geldbedrag krijgen een mooie
prijs!

Publiek mag ook komen kijken/ aanmoedigen



 

F O T O  V A N  M A R T I N  S M I T

Paasbingo

 

 

Op woensdagavond 6 april organiseren wij een
avondvullende bingo onder leiding van oud
profvoetballer Henk de Haan. De bingo begint om
19.30 uur in de Foyer van het theater van
Beresteyn. De inloop is vanaf 19.00 uur. Wij willen
iedereen uitnodigen die de doneer actie voor de
wederopbouw van ons clubgebouw een warm hart
toedraagt. 
Henk de Haan kwam in het verleden in actie voor
FC Groningen en SC Veendam.
Hij zal de spelleider van deze avond zijn waarbij
hij de nodige anekdotes vanuit het verleden zal
gaan vertellen.
Henk de Haan is onder andere ook bekend
geworden door zijn reddingsacties voor de club uit
Veendam en zijn optredes bij Voetbal Inside (bij
Johan Derksen).
BROEZ'N! Pom, pom, pom!

Wij zullen zorgen voor mooie prijzen! Voor jong en
oud, mannen en vrouwen. De meeste prijzen zijn
beschikbaar gesteld door onze lokale
ondernemers. Maar je kunt ook een ticket winnen
voor een rondvlucht in een zweefvliegtuig,
gesigneerde spullen van Bert Visscher en Erwin de
Vries. Heel veel bonnen, bloemstukken, en
pakketten. 
Kosten€12,50 voor 4 kaarten. Excl. drankjes.

Entreekaarten te koop bij de firma Schott
schoenen te Veendam of via 
bubblebingo2022@gmail.com

Er is plaats voor ca.175 personen. Dus nodig je
vrienden, familie en kennissen uit om gezellig met
ons te gaan bingoën. Er zal tevens een verloting
plaats gaan vinden.

Rond half maart zullen al onze leden
loten boekjes meekrijgen. Het is de
bedoeling dat ieder Bubble lid hier
aan mee gaat werken. We willen
tenslotte toch allemaal weer een
nieuw clubhuis? Een boekje zal
bestaan uit 10 loten. Ieder lot kost
een €1.

Tijdens de paasbingo zal er dan een
verloting plaats gaan vinden.
Personen die niet aanwezig zijn
tijdens de bingo, hebben ook kans op
het winnen van een mooie prijs.



 
Metworsten actie

Op zaterdag  30 april vindt een
inzamelingsactie plaats van kleine en
grote PET flessen. 

Een aantal jeugdleden van de
zwemselectie gaan onder leiding van
een volwassene de wijken door om
zoveel mogelijk lege statiegeld flessen
op te halen. De opbrengst gaat volledig
naar de wederopbouw van het
clubgebouw.

U kunt nu alvast gaan sparen door lege
flessen te bewaren

.

Lege flessen actie
Een aantal jaren geleden bleek deze
actie een groot succes te zijn.
Wederom hebben wij deze actie
weer ingezet. De worsten zullen van
slagerij Hofman uit Winschoten
komen. Wij willen de metworsten 3
voor €6 aanbieden. Opgave voor 10
mei. Uitlevering vrijdag 20 mei. 

Degene die de meeste metworsten
gaat verkopen, ontvangt een mooie
prijs.



 
Hanging baskets

We gaan prachtige hanging baskets
aanbieden voor een mooie prijs. Deze
baskets komen van kwekerij de Boer uit
Sappemeer.  De prijs van de hanging
baskets zullen zijn: 1 voor €15 en 2 voor
€25. Opgave voor 1 april en we zullen ze op
vrijdag 6 mei gaan uitleveren. Alvast een
leuke tip voor moederdag! Meer informatie
volgt ter zijnde tijd. 
Degene die de meeste hanging baskets
gaat verkopen ontvangt een mooie prijs!

Een hoop acties die dus zullen volgen. Wij
hebben jullie inzet en hulp hier bij nodig. 
Ook jullie willen straks toch weer gebruik
gaan maken van ons clubgebouw? 

Wij staan ook open voor nieuwe ideeën en
acties voor het najaar. 
En zegt het voort.. deel de acties op social
media. 

Vraag familie, vrienden of kennissen voor
een bijdrage of deelname aan een
bepaalde actie. Samen moeten we het
doen!! Samen gaan we er voor!!!


