
Tilburgse Watervrienden 
Nieuwsbrief december 2009 

 

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

 

Dit is de nieuwsbrief december 2009 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: zaterdag 19 december 

Locatie: zwembad Stappegoor 

Diploma A 12.55 uur Snorkel 1 14.15 uur 

Diploma B 14.00 uur Snorkel 2 14.45 uur 

Diploma C 14.00 uur Snorkel 3 15.15 uur 

Zwemv. 1 12.55 uur Survival 1 15.00 uur 

Zwemv. 2 12.55 uur Survival 2 15.30 uur 

Zwemv. 3 12.55 uur Survival 3 15.45 uur 

Datum: zondag 13 december 

Locatie: zwembad Reeshof 

Plankspringen 1 & 3  10.20 uur 

 

Oefenen met kleren voor de 
diploma’s A, B en C (Zwem-ABC): 
 ondiepe bad diepe bad 

vrijdag  15+19 januari 2010 

 5 februari 26 februari 

 5 maart 12 +  26 maart 

zaterdag  16+30 januari 2010 

 6 februari 27 februari 

 6 maart 13 + 27 maart 

zondag  17+31 januari 2010 

 7 februari 2010 28 februari 

 7 maart 14 + 28 maart 

 

Synchroonzwemshow 
Op vrijdag 11 december 2009 organiseert de 

Tilburgse Watervrienden de jaarlijkse 
synchroonzwemshow in zwembad Stappegoor. De 

show begint om 19.30 uur en vanaf 19.15 uur is 
de tribune in het zwembad open. Meiden in 

verschillende leeftijden en diverse niveaus treden 

voor u op. De toegang is gratis. 

 

Familiedag 2009  
Op zondag 20 december 2009 is er in het kader 

van Swim2gether weer een familiedag. Deze zal 

worden gehouden in zwembad Reeshof van 9.00 
tot 12.00 uur. Er zijn versnaperingen en natuurlijk 

muziek. Toegang is gratis voor alle leden van het 
gezin. Neem wel je lidmaatschapskaart mee ! 

De normale zwemlessen gaan niet door. 

 
 

 

Agenda 
Kijk voor de volledige agenda op onze website 

december 2009 

vrijdag      11 december  synchroonzwemshow 

vrijdag      18 december introductielessen 

zaterdag    19 december diplomazwemmen 

zondag      20 december Familiedag 

vrijdag      25 december geen zwemactiviteiten 

zaterdag    26 december geen zwemactiviteiten 

zondag      27 december geen zwemactiviteiten 
dinsdag     29 december geen zwemactiviteiten 

woensdag  30 december geen zwemactiviteiten 
januari 2010 

vrijdag 1 januari geen zwemactiviteiten 
zaterdag 2 januari geen zwemactiviteiten 

zondag 3 januari geen zwemactiviteiten 

dinsdag 5 januari geen zwemactiviteiten 

woensdag 6 januari geen zwemactiviteiten 

zondag 17 januari Clubkampioenschap 

juli 2009 

zondag 12 juli einde zwemseizoen  

 

18+19+20 december 2009 vervallen 
alle zwemlessen 
Er zijn dan diverse andere activiteiten ! 

 

Introductielessen snorkelen en survival 
Op vrijdag 18 december 2009 organiseert de 

Tilburgse Watervrienden introductielessen. 
Tijdens deze lessen kunnen al onze leden met 

tenminste diploma A, kennismaken met snorkelen 

en survival. (Neem voor survival kleren mee !!) 

De normale zwemlessen gaan niet door.  

 

Kleding a.u.b. in een kluisje 
Voor het omkleden: gebruik zoveel mogelijk de 

grote kleedhokken, u kunt daar de kleren laten 
hangen. Als u in de kleine hokjes om gaat kleden 

dan moeten de kleren in een kluisje opgeborgen 
worden. Als u van de kluisjes gebruikt wilt maken, 

zorg dan dat u een euro bij u hebt. 
 

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


