
Tilburgse Watervrienden 
Nieuwsbrief november 2011 

 

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

 

Dit is de nieuwsbrief november 2011 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 11 november 2011 

Locatie: zwembad Reeshof 

Diploma B 18.15 uur 
Zwemvaardigheid 1 en 2 18.15 uur 
Datum: zaterdag 12 november 2011 

Locatie: zwembad Stappegoor 

Diploma A 12.50 uur 
Diploma C 12.50 uur 
Survival 1, 2 en 3 13.30 uur 
Datum: zondag 13 november 2011 

Locatie: zwembad Reeshof 

Snorkelen 2 en 3 10.55 uur 
 

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

Kleding diplomazwemmen 
Indien uw kind tijdens de zwemlessen niet de 
juiste kleding en schoenen aan heeft, zal de 
instructeur geen diplomakaart uitschrijven 
waardoor uw kind dus niet kan deelnemen aan 
het diplomazwemmen. Belangrijk dus om altijd de 
juiste kleding en schoenen te hebben. De 
kledingeisen behorende bij de diverse diploma’s 
kunt u vinden op de website. 
www.tilburgsewatervrienden.nl/diplomazwemmen 
 

Oefenen met kleren voor de 
diploma’s A, B en C (Zwem-ABC): 
Deze data vindt u ook op de website 
 ondiepe bad diepe bad 
vrijdag 4 november 4 + 18 november 
 2 december 2 + 16 december 
 6 januari  13 + 27 januari 
zaterdag 5 november 5 + 19 november 
 3 december 3 + 17 december 
 7 januari 14 + 28 januari  
zondag 6 november 6 + 20 november 
 4 december 4 + 18 december 
  15 + 29 januari 
 
 

 

Agenda 
Kijk voor de volledige agenda op onze website 

november 2011 

vrijdag 11 november diplomazwemmen 
zaterdag 12 november diplomazwemmen 
zondag 13 november diplomazwemmen 
december 2011 

vrijdag 23 december Geen zwemmen 
zaterdag 24 december Geen zwemmen 
zondag 25 december Geen zwemmen 
dinsdag 27 december Geen zwemmen 
vrijdag 30 december Geen zwemmen 
zaterdag 31 december Geen zwemmen 
januari 2012 

zondag 1 januari Geen zwemmen 
dinsdag 3 januari Geen zwemmen 
woensdag 4 januari Geen zwemmen 
februari 201 

vrijdag 17 februari Geen zwemmen 
zaterdag 18 februari Geen zwemmen 
zondag 19 februari Geen zwemmen 
dinsdag 21 februari Geen zwemmen 
 

Vacature controle 
Wij zijn dringend 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? Heeft u interesse in de functie, 
kijk dan op de website voor meer informatie. 

 

Opleiding medewerkers 
Al onze medewerkers die zwemles geven hebben 
hiervoor minimaal één opleiding gevolgd. 
Daarnaast worden jonge medewerkers regelmatig 
extra begeleid. Dit alles om uw kind zo goed en 
veilig mogelijk te leren zwemmen. Mocht u 
interesse hebben om zelf zwemles te komen 
geven bij onze vereniging dan bent u natuurlijk 
van harte welkom. 
 

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

 


