
Tilburgse Watervrienden 
Nieuwsbrief juni 2012 

 

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

 

Dit is de nieuwsbrief juni 2012 van zwem-
vereniging  Tilburgse Watervrienden. Hierin vindt 
u allerlei actuele informatie van de Tilburgse 

Watervrienden. Deze informatie vindt u ook op 

onze website. 

 

Diplomazwemmen (omkleedtijden) 
Datum: vrijdag 22 juni 2012 

Locatie: zwembad Reeshof 

Diploma B 17.55 uur 

Diploma C 18.15 uur 

Datum: zaterdag 23 juni 2012 

Locatie: zwembad Stappegoor 

Diploma A 12.55 uur 

Zwemvaardigheid 2 en 3 13.15 uur 

Survival 1 en 2 13.15 uur 

Datum: zondag 24 juni 2012 

Locatie: zwembad Reeshof 

Snorkelen 2 en 3 10.50 uur 

Deze informatie staat ook op de website. 

 

Zwemles tijdens diplomazwemmen 
Tijdens het diplomazwemmen op bovengenoemde 
data gaan alle normale zwemlessen gewoon door. 

 

Club kampioenschappen 
Op zondag 24 juni zijn in zwembad Stappegoor de 
clubkampioenschappen van de wedstrijdgroep van 

de Tilburgse Watervrienden. Het begint om 13.30 

uur en de toegang is gratis. 

 

Kortingsactie Sportinstituut Ooms 
In samenwerking met Sportinstituut Ooms kunnen 

alle leden van de Tilburgse Watervrienden met 
20% korting sporten bij Sportinstituut Ooms. 

Meer informatie kunt u vinden op 

www.tilburgsewatervrienden.nl/kortingsactie. 

 

Tips zwemles 
Het is verplicht om, bij 

meisjes en jongens met 
lange haren, de haren vast 

te maken met een elastiek, 
haarband of speldjes. 

Daarnaast is het niet 

toegestaan om ondergoed te 
dragen onder zwemshorts. 

Een zwembroek onder een zwemshort mag 
natuurlijk wel. 

 

 

Agenda 
Kijk voor de volledige agenda op onze website 

juni 2012 

vrijdag 22 juni diplomazwemmen 

zaterdag 23 juni diplomazwemmen 

zondag 24 juni diplomazwemmen 

zondag 24 juni clubkampioenschappen 

woensdag 27 juni einde zwemseizoen  

augustus 2012 

vrijdag 24 augustus begin zwemseizoen 

 

Einde en start zwemseizoen 
Zoals hierboven in de agenda is te zien, is 
woensdag 27 juni 2012 de laatste zwemdag van 

dit zwemseizoen. Het nieuwe zwemseizoen begint 

op vrijdag 24 augustus 2012. 

 

Vacature controle 
Wij zijn op zoek naar een extra controle 

medewerk(st)er voor de zaterdag(middag) tijdens 
de zwemlessen in het zwembad Stappegoor. Ook 

voor de zondagmorgen in zwembad Reeshof 
zoeken we nog versterking. Wie heeft er zin en 

tijd om, samen met iemand, ons bij de controle te 

komen helpen? Kijk op de website voor meer 

informatie of neem contact met ons op. 

 

Vacature wedstrijdgroep 
De wedstrijdgroep is op zoek naar een secretaris 

m/v. Taken zijn o.a. vastleggen zwembaden en 
vergaderzalen, verzorgen administratie. Kijk op de 

website voor meer informatie of neem contact 
met ons op. 

 

Facebook 
Sinds kort zijn de Tilburgse Watervrienden ook op 

Facebook te vinden. Kijk op de website voor de 
rechtstreekse link. 

 

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 

 


