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Voorwoord

Wel, zonder blikken of blozen mogen we zeggen dat we een clubke hebben

waar we fier op mogen zijn. Velen onder ons hebben voor ons zwemfeest

(voor of achter de schermen) hun handen uit de mouwen gestoken! We dur-

ven zelfs geen namen noemen, want we zouden er kunnen

vergeten... Terecht mag gezegd worden dat hier nog maar weinig moet wor-

den bijgeschaafd! Of laten we zeggen: "de juiste man op de juiste plaats"...

 Bedankt iedereen!
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Eindfeest 2005

Op zaterdag 12 maart 2005  om 17 u

Samenkomst zwembad Olympos

De doop van onze nieuwe ijsberen 

Om 19 uur verwacht men ons in 

zaal 't Ros Beiaard, 

Grootzand, Grembergen. 

MENU 

Gerookte forelfilets 

Wortelroomsoep

 Kalkoengebraad met Hongaarse saus

 IJstaart 

Koffie en versnaperingen

Prijskaartje 

8 EUR voor kinderen 

16 EUR voor volwassenen 

Ten laatste inschrijven bij Annie of Diane

kan nog tot 8 maart 2005

Vooral nog dit … vragen wij om eens origineel uit de

hoek te komen met een verhaal uit je beleveninssen op de

steiger …



Uitslag TOMBOLA

Reservenummer voor eerste prijs: 6373

Prijzen af te halen bij Annie Bijloos

nummer Prijs nummer Prijs

1 0976 Hifi keten 21 5977 Drinkfles

2 1773 Micro stereoketen 22 529-2 T-shirt

3 6543 Draagbare cd mp3 23 0611 Paraplu

4 3096 Broodrooster 24 2115 Paraplu

5 7435 Opblaasbare zetel 25 7825 T-shirt

6 2399 Waterkoker 26 7583 T-shirt

7 2392 Waterkoker 27 1854 Sportas

8 7894 Radio 28 1494 Champagneemmer

9 5444 Fototoestel 29 0993 Heuptas

10 5862 Schroevendraaierset 30 5176 Travelset

11 7379 Rookmelder 31 5313 Paraplu

12 2046 Boekenpakket 32 0480 Chinees porselein

13 5298 Bikini 33 4130 Keukenweegschaal

14 2712 Bodemreinigingset 34 0797 Eierdopjes

15 7524 Regenjas 35 7493 Fles wijn

16 0437 Autotapijten 36 5365 Spagettidoos

17 2821 T-shirt 37 3774 Fles wijn

18 3015 Multifunctionele

penhouder

38 2387 Pet

19 5499 Sportas 39 1865 Fles wijn

20 0955 Paraplu 40 1941 Kaars



En toen kwam de tv...

Sinds onze website herboren is, valt het wel al eens een keertje voor dat je

telefoon op een onverwacht moment gaat rinkelen... Of het even kan om

binnen 20 minuutjes op de steiger in Dendermonde te staan... in badpak...

"Man Bijt Hond" kwam eraan... Wel is het dankzij Eric zijn doordachtheid dat

het toch is gelukt een handvol ijsberen de diepvriezer in te krijgen .

En er zijn ook van die ijsberen die nog maar net lid zijn van de club, en die

moeten de camera's al van zich af schudden... Guido?

En onze jeugd... wel er zijn er die voor de tv zelfs kunnen duiken...

Anne? Toch jammer dat de schaar dat filmrolletje nog moest passeren.

Maar er zijn er ook die vinden dat ge niet zo lang moet kunnen ijsberen... als

ge 't maar kunt uitleggen op tv... Sophie?

Vergeet vooral niet... eens een keertje extra lief te lachen naar Kenneth

voor zijn prachtige werk, en naar Peter als hij met zijn fototoestel in de

buurt is... Jullie weten ondertussen al dat dit gevolgen heeft...



Wat na het eindfeest?

Na het eindfeest (12 maart 2005) trekken we er even tussenuit tot 1 mei

2005.

Zondag 27 maart 2005: 

Voor wie het ijsberen toch gaat missen, kan terecht voor een demonstratie

in het Donkmeer. 

Samenkomst aan de bootjessteiger om 14u. 

Verkleden is toegestaan en zelfs aanbevolen!

 Daarna? Overheerlijke pannekoeken bij Annie in Uitbergen

Zaterdag 1 mei 2005 is er de opening van het zomerseizoen om 14u aan

de vijver in de Bijlokestraat 14 te Dendermonde.

Meebrengen:  

* iets om op te zitten 

* iets om uit te eten 

* iets om mee te eten 

* iets om uit te drinken

  * iets voor te drinken

  * vlees voor de barbecue

  * alles wat je zelf nog nodig acht om daarbij op te eten 

* in geval van regen iets voor boven uw hoofd 

* zwemgerief

Ter plaatse aanwezig: 

* vuur voor uwe worst of wat dan ook op te bakken 

* gezelligheid 

* amusement



Zwembad Lebbeke 

Elke dinsdag en donderdag van 19u30 tot 21u00

Buitentrainingen 

Vanaf woesndag 4 mei in de Bijlokestraat 14 te Dendermonde  om 19 u. 

Vanaf de zomeropening op 1 mei 2005 tot en met 29 juni 2005 

En vanaf 31 augustus 2005 tot de start van het nieuwe ijsberenseizoen.

Juli en augustus 

Niet te vergeten dat er her en der in België wel wat watertjes kunnen door-

zwommen worden



Dopelingen van 2005

Jorijn

Hans

Yves

Mireille

Pierre

Chiara

Stefaan

Marijn

Jeroen

Lien

We verwachten jullie op ons doop- en eindfeest op zaterdag 12 maart

2005. Wees erbij, jullie mogen dit echt niet missen!! (en wij eigenlijk ook

niet)



Wat voorbij is

Eerst even dit... 

Voor wat voorbij is, kroop Thierry serieus in de pen, maar omdat dit Dybke

hier in een ongelooflijk tempo moet gemaakt worden, zal ik Thierry's tek-

sten verschuiven naar een latere datum. Maar omdat Cindy het beknopt kon

vertellen, was het snel gebeurd om dit neer te pennen:

Iedereen was van harte welkom 

Buiten naast de zwemkom 

De zwemmers deden hun uiterste best 

Zo konden ze vlug terug in hun vest 

Spijtig van het slechte weer 

Maar dat is niet erg voor een ijsbeer

 Lekkere warme soep of een jenever 

Heel goed voor elke droge lever 

Alles is toch goed verlopen 

Tot volgend jaar, laten we hopen

Zoekertje

Knappe grote ijsbeer, vooraan in de twintig, zoekt een knappe vrouwelijke

ijsbeer om samen zijn ijsschots te doen smelten... Tel: 0472/35.38.04

(enkel ernstige dames)



Eerste indruk … na een nachtje stappen met Diane …:

Op 12 februari 2005 ging ik mee met Diane, die blijkbaar een ijsbeer is.

Aangezien ik af en toe graag stoom afblaas en het leuk vind om uit te gaan,

besloten we om eens op stap te gaan. Dat hebben we die nacht dan ook

gedaan en tussen pot en pint vroeg Diane me om 's anderendaags mee te

gaan naar een IJsberen Zwemfeest, en ik zag dat wel zitten. Natuurlijk niet

gedacht aan de kater die ik zou hebben van ons nachtje stappen en aan de

zeer oncomfortabele zetel die ik ter beschikking had gekregen.

Zo werd ik 's morgens na drie uurtjes slaap, allez "gepoogd te slapen",

gewekt door de kroost van de familie De Stercke. Ik voelde me niet zo

sterk... Edmond zijn ochtendhumeur was even enthousiast als mijn ogenen

openen... Voor ik het goed en wel besefte stond ik in een zaal, ten einde

beschaving, te sleuren met tafels en stoelen. Vraag me niet hoe ik dat

gedaan heb, maar toen werd ik pas helemaal wakker uit mijn slaap, alleen al

van mijn eigen adem die stonk naar de look.

Uiteindelijk ging ik ook mee naar de steiger... Jonge, jonge, jongens toch dat

was niet koud., maar berenkoud. Nu weet ik waarom ze jullie ijsberen noe-

men!!!! En feest... ik noem dat geen feest, een marteling is het. Maar met

alle respect, want jong en oud neemt hier een frisse duik (letterlijk en

figuurlijk) in het water...

Ik ben instructeur paardrijden en dacht dat wij lesgevers ook afzien van de

kou, maar daartegen zijn wij maar mietjes. Ik zou me nooit wagen aan een

sprong in dat water, alhoewel Diane me al maanden tracht te overtuigen om

het toch te doen. Ik hou het liever iets droger en niet zo koud...

Ik heb echt genoten van de ontnuchtering die echt heel, heel koud was en ik

heb ook heel veel bewondering gekregen voor jullie allemaal die zich "ijs-

beer" noemen. Laat de mensen maar zeggen: "die zijn gek", je moet het

meegemaakt hebben om er een ander oordeel over te kunnen vellen.

Groeten aan iedereen die ik heb leren kennen als mensen uit een andere

sport. Ik werk dus met paarden die ik probeer te temmen, en ik vond het

leuk om eens een getemde ijsbeer te zien... zwemmen.

Zeker tot een volgende keer,

Groetjes, The Black Widow





Bestuur

Voorzitter

Edmond De Stercke - Bijlokestraat 14 - 9200 Dendermonde

Tel 052 22 07 59    email: distero@skynet.be

Secretariaat + Sportsecretariaat + Trainingen

Annie Bijloos - Veerstraat 83 - 9290 Uitbergen

Tel 09 367 63 70    email: bijloos.annie@tiscali.be

Materiaalmeester + Technieker

Vinck Marc - Azalealaan 11 - 9180 Moerbeke-Waas

GSM 0486 02 19 91

Penningmeester

Cool Ronald - Vondelstraat 41 - 9280 Lebbeke

Tel 0494 72 10 24   email: ronald.cool@telenet.be

Dybke (geen bestuurslid)

Callebaut Diane - Bijlokestraat 14 - 9200 Dendermonde

Tel 052 22 07 59

Verkoop trainingen (geen bestuurslid)

D’Hollander Rene

Tel 052 22 44 56


