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Alle informatie kunt u ook vinden op onze website: www.tilburgsewatervrienden.nl 

 

Dit is de nieuwsbrief januari 2013 van zwem-
vereniging  Tilburgse Watervrienden. Hierin vindt 
u allerlei actuele informatie van de Tilburgse 

Watervrienden. Deze informatie vindt u ook op 

onze website. 

 

Tilburgse Watervrienden 50 jaar ! 
Zwemvereniging Tilburgse Watervrienden bestaat 

50 jaar op 1 maart 2013. Dit 

laten we natuurlijk niet zomaar 
voorbij gaan. Hieronder vindt u 

meer informatie wat we allemaal 
gaan doen om dit te vieren. 

 

Zaterdag 2 maart 2013 
Op zaterdag 2 maart 2013 is een receptie voor 
alle leden / medewerkers / relaties / collega 

zwem-verenigingen enz. U als lid bent natuurlijk 

ook van harte welkom. U ontvangt hiervoor nog 
een uitnodiging. 

 

Zondag 3 maart 2013 
Op zondag 3 maart 2013 is een feestmiddag in 
zwembad/sportcomplex Reeshof voor alle leden 

en hun gezinsleden. U ontvangt hiervoor nog een 
uitnodiging met alle informatie. 

 

Geen zwemlessen/trainingen 
In verband met het 50 jarig bestaan zijn op 

vrijdag 1 maart, zaterdag 2 maart en zondag 3 
maart 2013 geen zwemlessen en trainingen. 

 

Harrie van Berkel overleden 
Op dinsdag 27 november 2012 is Harrie 
overleden. Harrie was 42 jaar medewerker van 

Tilburgse Watervrienden. Hij heeft diverse taken 
vervuld binnen de vereniging, maar hij heeft 

vooral heel veel kinderen leren zwemmen. Diverse 

medewerkers die nu les geven, hebben van Harrie 
zwemles gehad maar hebben ook van Harrie 

geleerd om zwemles te geven. Ondanks zijn 
gezondheid gaf hij nog steeds zwemles op 

vrijdagavond aan kinderen omdat hij dit het 

leukste vond. Hij was een graag geziene collega 
en ook de kinderen die hij les gaf luisterden goed 

naar hem, ondanks zijn zachte stem. We hebben 
een fijne collega verloren en we zullen hem 

enorm missen. 

 

Agenda 
Kijk voor de volledige agenda op onze website 

februari 2013 

vrijdag 8 februari geen zwemles (carn.) 

zaterdag 9 februari geen zwemles  (carn.) 

zondag 10 februari geen zwemles (carn.) 

dinsdag 12 februari geen zwemles (carn.) 

woensdag 13 februari geen training 

maart 2013 

vrijdag 1 maart geen zwemles 

zaterdag 2 maart geen zwemles 

zaterdag 2 maart receptie TWV 50 jaar 

zondag 3 maart geen zwemles 

zondag 3 maart feestmiddag TWV 50 jr 

vrijdag 29 maart geen zwemles 

vrijdag 29 maart diplomazwemmen 

zaterdag 30 maart geen zwemles 

zaterdag 30 maart diplomazwemmen 

zondag 31 maart geen zwemles (Pasen) 

april 2013 

maandag 15 april Alg. leden vergadering 

dinsdag 30 april geen zwemles 

 

Drieburcht 
De bouw van de nieuwe Drieburcht is in volle 
gang. Over de indeling van de zwemuren, als de 

Drieburcht klaar is, is nog geen definitief besluit 

aan ons kenbaar gemaakt door Gemeente Tilburg. 
Als we hier meer over weten, dan zullen we u dit  

melden via de website en de nieuwsbrief. Op de 
website staat een rechtstreekse link naar de 

website van de gemeente Tilburg met actuele 
informatie. 

 

Nieuwsbrief digitaal ontvangen ? 
Het is mogelijk om deze nieuwsbrief digitaal te 

ontvangen. U kunt zich aanmelden via de website: 
www.tilburgsewatervrienden.nl/nieuwsbrief 

 

Colofon: 
Deze nieuwsbrief is voor alle leden van 

Zwemvereniging Tilburgse Watervrienden. 
Postbus 5, 5000 AA  Tilburg 

telefoon 06 - 53776424  (na 18.00 uur) 

www.tilburgsewatervrienden.nl 

 


