
Tilburgse Watervrienden 
Nieuwsbrief november 2013 

 

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

 

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

Watervrienden. Deze informatie vindt u ook op 

onze website. 

 

Nieuwe Drieburcht 
Zoals het er nu naar uitziet zal de nieuwe 

Drieburcht vanaf 2014 ook beschikbaar zijn voor 

de verenigingen. Hierdoor gaan er een aantal 
wijzigingen plaatsvinden in de tijden en locaties. 

Hieronder vindt u de (voorlopige) nieuwe 
zwemtijden vanaf 6 januari 2014. 

 
Dinsdag Reeshof 

19.00 - 20.00  Wedstrijdzwemmen 

20.00 - 21.30  Senioren zwemmen 
 

Vrijdag Reeshof 
19.05 - 20.25  Zwemlessen junioren 

 

Vrijdag Drieburcht 
18.00 - 19.00  40+/55+ zwemmen 

19.00 - 20.30/21.00  Synchroonzwemmen 
 

Zaterdag Drieburcht 
12.30 - 15.15 Zwemlessen junioren 

15.15 - 16.15 Wedstrijdzwemmen 

 
Zondag Reeshof 

09.00 - 11.40 Zwemlessen junioren 
 

Voor de leden die willen wijzigen van les gelden 

de volgende regels: 
• Er moet plaats zijn in het opgegeven uur. 

• Wisselen kan pas na de kleur geel.  
• Er moet een juist formulier zijn ingevuld. 

• U krijgt bericht als uw verzoek wordt 

  gehonoreerd.  
U kunt dit formulier verkrijgen bij de controle van 

1 oktober tot 1 december, na 1 december 2013 is 
inleveren niet meer mogelijk. Na opening van de 

Drieburcht, en wijziging van de uren, zal worden 
bekeken of er leden kunnen wisselen van dag en 

of uur, en wordt u geïnformeerd als er gewisseld 

kan worden.  
Deze operatie wordt door het bestuur gedaan, 

dus kunt u voor vragen bij hen terecht en niet bij 
onze controle medewerker, zij worden hier niet bij 

betrokken. Uw eventuele vragen graag per e-mail 

of per post. (info@tilburgsewatervrienden.nl of 
postbus 5, 5000AA Tilburg) 

 

 

Agenda 
Kijk voor de volledige agenda op onze website 

december 2013 

vrijdag 6 december diplomazwemmen 

zaterdag 7 december diplomazwemmen 

zondag 8 december diplomazwemmen 

december 2013 / januari 2014 

vrijdag 20 december  geen zwemles 

 tot en met geen zwemles 

woensdag 1 januari 2014 geen zwemles 

zondag 12 januari  Clubkampioenschap 

februari 2014 

vrijdag 28 februari geen zwemles 

maart 2014 

zaterdag 1 maart geen zwemles 

zondag 2 maart geen zwemles 

dinsdag 4 maart geen zwemles 

 

Tips zwemles 
Het is verplicht om, bij meisjes en ook 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.  

Daarnaast nogmaals het dringend verzoek om op 
tijd aanwezig te zijn voor de zwemlessen en 

trainingen. 

 

Diplomazwemmen 
Op 6, 7 en 8 december 2013 is het weer 

diplomazwemmen. De kaart moet uiterlijk 17 
november 2013 ingeleverd worden bij de controle. 

Eind november verschijnt er een nieuwsbrief met 

onder andere de omkleedtijden. Ook op onze 
website vindt u natuurlijk alle informatie. 

 

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


