
Nieuwsbrief september 2021

Na de zomervakantie zijn alle groepen zijn weer enthousiast en vol goede zin aan het 
zwemmen op hun eigen dag en tijd. Leuk om iedereen weer terug te zien.

Agenda
september 2021

zondag 26 september 2021 Wedstrijdzwemmen

Sprint 1 – Zuidcompetitie – Pieter van den Hoogenband Zwemstadion - Eindhoven

dinsdag 28 september 2021

Geen zwemactiviteiten. De gemeente heeft op deze dag alle accommodaties gesloten vanwege 
een interne opleidingsdag.

oktober 2021

zondag 17 oktober 2021 Wedstrijdzwemmen

Zuidcompetitie - Algemeen 1 in Sittard

Wist je dat?
• Wij binnen onze vereniging zelf mensen opleiden om zwemles te komen geven.
• We vorig seizoen hebben afgesloten met 1 geslaagde voor de cursus assistent-

zwemleider.
• De opleiding voor zwemleider zwem-ABC weer in volle vaart verder gaat.
• Er weer 6 enthousiaste nieuwe vrijwilligers starten met de cursus assistent-zwemleider.
• We ook bezig zijn om het aantal uren bijscholingen voor te bereiden.
• We deze gezellige bijscholingen digitaal geven, maar ook weer praktijklessen mogen 

doen.
• De vrijwilligers na een fijne vakantie weer zijn opgeladen om aan de slag te gaan
• We altijd op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers, informeer eens naar de mogelijkheden
• Zonder onze vrijwilligers we geen lessen/trainingen kunnen geven

Synchroonzwemmen en figuurdrijven
Vind jij zwemmen en muziek leuk? Schrijf je dan in voor de kennismakingslessen 
synchroonzwemmen! Dan ben je namelijk met zwemmen en muziek tegelijk bezig, dat is echt
heel leuk. Wij zoeken een paar vrolijke waterratten die minimaal zwemdiploma A en B hebben
en van een uitdaging in het water houden. Zien we je snel? 

Vraag een gratis, vrijblijvende proefles aan via www.tilburgsewatervrienden.nl/proefles.

Wereldzwemslagen
Ben je op zoek een leuke uitdaging nadat je je zwemvaardigheid 3 diploma hebt gehaald? 
Dan kun je te gekke nieuwe slagen leren bij Wereldzwemslagen.

Vraag een gratis, vrijblijvende proefles aan via www.tilburgsewatervrienden.nl/proefles.
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Survival zwemmen, snorkelen, zwemvaardigheid
Ben je op zoek een leuke uitdaging nadat je je C-diploma hebt gehaald? 

Hou je van nieuwe zwemslagen? Dan is zwemvaardigheid misschien iets voor jou!

Ben jij altijd onder water te vinden? Ga een keer snorkelen!

Vind jij het leuk om jezelf en een vriendje te redden? Overleef de les bij survival!

Vraag een gratis, vrijblijvende proefles aan via www.tilburgsewatervrienden.nl/proefles.

Wedstrijdzwemmen
Waarom zou ik gaan wedstrijdzwemmen? Hier zijn natuurlijk vol op reden voor te verzinnen 
maar ik zal er toch een paar noemen:

•     Het is goed voor je conditie
•     Het is leuk
•     Het is een gezellige club
•     Je traint 2 keer per week 
•     Je hebt regelmatig een wedstrijd

En daarnaast is het voor iedereen belangrijk om aan zijn conditie te werken, en zwemmen is 
daar bij uitstek geschikt voor. Lekker flink en zwaar trainen en alles komt goed!!!
Verder is het een gezellig club, de trainers zijn vriendelijk en de zwemmers natuurlijk ook dat 
spreekt voor zich? 

Vraag een gratis, vrijblijvende proefles aan via www.tilburgsewatervrienden.nl/proefles.

Wil jij ons helpen?
Bij de Tilburgse Watervrienden zijn alleen vrijwilligers actief. We zijn regelmatig op zoek naar 
enthousiaste mensen die op allerlei gebied de Tilburgse Watervrienden kunnen en willen 
ondersteunen. Zoals mensen die zwemles willen geven maar ook allerlei andere taken zijn er 
te vervullen binnen de Tilburgse Watervrienden.

Vrijwillig(st)er voor de controle op zaterdag
Welkom Watervriend!

Ben jij de aansprekende persoonlijkheid voor onze leden? Ontvang jij iedereen met open 
armen? En zwaai je ze na de zwemles ook met een glimlach uit? 

Help jij onze leden op bad met hun vragen? Deze leuke uitdaging kun je doen in ongeveer 40 
minuten per week. Ben jij de vrolijke vrijwilliger die we zoeken? Je bent van harte welkom. 

Zie voor meer informatie en andere taken: tilburgsewatervrienden.nl/ikdoemee
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Sponsorpunten sparen bij PLUS

Van 5 september t/m 13 november ontvang je bij elke € 10 aan boodschappen en bij 
geselecteerde actieproducten een sponsorpunt. Dit is een voucher met een unieke code. Deze
unieke code kun je activeren en aan jouw vereniging schenken. Hoe meer sponsorpunten je 
spaart, hoe meer euro's dat oplevert voor de kas van jouw vereniging!

Om je sponsorpunten aan jouw vereniging te geven ga je naar: 
https://mijn.plus.nl/sponsorpunten/verzilveren?id=4901

Spaar nog sneller voor jouw vereniging!
Bij wekelijkse actieproducten ontvang je één extra sponsorpunt. Bekijk hier alle 
actieproducten van deze week: https://www.plus.nl/info-spaar-voor-je-club.

Scan en spaar met de PLUS app
Uiteraard is digitaal sponsorpunten sparen ook mogelijk. Je ontvangt jouw sponsorpunten dan
in de PLUS app. En wanneer je digitaal spaart met de PLUS app, ontvang je gelijk één 
sponsorpunt gratis!

Doe mee en spaar je vereniging gezond!

Aan- of afmelden nieuwsbrief
Ontvang je onze nieuwsbrief nog niet op je eigen e-mailadres? Ga dan naar 
tilburgsewatervrienden.nl/aanmelden.

Ontvang je deze nieuwsbrief, maar wil je dat liever niet meer? Ga dan naar 
tilburgsewatervrienden.nl/afmelden.
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