De Vaart er in

Voor iedereen die goed kan zwemmen.

Zwemmen in de Nauernaase Vaart.
18 juni – tijdens Boulevaart
In 1949 (bij het 25 jarig bestaan van de Ham) was het de laatste keer dan er in Krommenie een
zwemevenement werd georganiseerd in ‘de Vaart’. Er zullen vast nog mensen zijn die zich dat
herinneren. Er zullen vast ook nog wel mensen zijn die er toen aan deelgenomen hebben. Ze zullen er
hun kinderen en hun kleinkinderen misschien wel over verteld hebben.
Die krijgen nu de kans om hun eigen verhaal te vertellen. We kunnen weer zwemmen in de Vaart, en
dat gaan we doen ook. Als dit lukt, gaan we dat natuurlijk volgend jaar weer doen.
De 1e keer beginnen we klein. Met de organisatie van zo iets en met name de zorg voor de veiligheid
en dergelijke, willen we eerst ervaring op doen voor dat ……. En daarom nu:



Prestatie tocht
500 en voor de …… 1.000 mtr.
Waterspel & minipolo (als het water niet te koud is)

Onder de deelnemers wordt een vaartochtje over de Vaart met ‘de Zaan’ de (oude) blusboot van de
Brandweer verloot. ‘de Zaan’ is nu een Brandweer monument en de stichting die ‘de Zaan’ beheert,
verdient alle steun.
Je kunt je opgeven via swimstar@zvdeham.nl . Zelf aangeven aan welke afstand je mee wilt doen.
Deelname kost € 2,-

Zwemmen hoeft niet duur te zijn

De opbrengst komt ten goede aan St.PiB-SwimStar – powered by zv de Ham zc
St.PiB – Stichting Partners in Beweging is een initiatief gericht op het stimuleren van bewegen - vooralsnog met name zwemmen en het verlagen van de drempels (m.n. kosten) daar voor. Er worden een aantal verschillende activiteiten georganiseerd zoals SwimStar.
De activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door de steun (faciliteiten en vrijwillig kader) van zv de Ham zc en sponsoren zoals
Forbo, Bredeschool Wormerland, Rotary en enkele fondsen.

In de afgelopen 3 jaar hebben bijna 300 kinderen met veel plezier 1 of meer keren deelgenomen aan
SwimStar en de andere activiteiten en daarmee hun zwemvaardigheid bijgehouden en verbeterd.
Daar willen wij, de vrijwilligers, graag mee door gaan.
Uw steun is een voorwaarde om dat te kunnen doen.

Veiligheid
Ook zonder de aansporing vanuit de actualiteit, staat veiligheid bij ons boven aan de lijst.
Wij hebben dat bij dit evenement o.a. ingevuld door de Zaanse Reddingsbrigade te vragen aanwezig te
zijn met 2 vaartuigen en EHBO en ook zorgen we er voor dat er op regelmatige afstanden extra ladders
worden geïnstalleerd om het water te kunnen verlaten. Langs het hele traject ligt een zwemlijn waar je
eventueel even houvast kunt vinden. Ook is er max. aantal deelnemers.
Bij de inschrijving stellen we als eis dat u aangeeft of u voldoende goed kunt zwemmen bijv. door alleen
kinderen toe te laten die lid zijn van een zwemvereniging, recent deelgenomen hebben aan de
zwemvierdaagse of SwimStar. Bij twijfel ….. eerst maar oefenen in het zwembad; tot volgend jaar.

