
Nieuwsbrief februari 2022

Harrie Reinders
Vorige week bereikte ons het zeer trieste nieuws dat onze gewaardeerde vrijwilliger Harrie 
Reinders overleden is. Harrie is vele jaren actief geweest binnen onze vereniging en vele 
zullen hem kennen. We wensen iedereen sterkte met het verwerken van dit verlies. We zullen
Harrie missen.

Agenda
februari 2022

zondag 20 februari 2022 Wedstrijdzwemmen

Zuid algemeen 2 (Valkenswaard) Geannuleerd!

19, 19 en 20 februari

Feestelijke carnavalszwemles met carnavalskleding. Als je het leuk vindt mag je in 
carnavalskleding komen zwemmen, maar schmink en losse attributen blijven natuurlijk 
thuis.

25, 26, 27 februari en 1 maart

Geen zwemactiviteiten in verband met Carnaval

maart 2022

zaterdag 12 maart 2022 Wedstrijdzwemmen

Limietzwemmen - sessie 3 (Drieburcht)

zondag 13 maart 2022 Synchroonzwemmen

Centraal diploma zwemmen in Eindhoven

zaterdag 19 maart 2022 Wedstrijdzwemmen

Try-out sport Wedstrijdzwemmen - deel 1 (Drieburcht)

zaterdag 19 maart 2022 Synchroonzwemmen

Regionaal diplomazwemmen in Deurne (diploma H t/m E)

zondag 20 maart 2022 Wedstrijdzwemmen

WVNL Landelijke Zwemcompetitie deel 3 (Deurne)

zaterdag 26 maart 2022 Wedstrijdzwemmen

Try-out sport Wedstrijdzwemmen - deel 2 (Drieburcht)

zondag 27 maart 2022 Wedstrijdzwemmen

WVNL Lange baan wedstrijden deel 1 (Eindhoven)

Aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond
Koninklijk goedgekeurd 31-12-1971

Ingeschreven bij de KvK te Tilburg onder nummer 40258678
Website: www.tilburgsewatervrienden.nl Post: postbus 5, 5000 AA Tilburg
E-mail: info@tilburgsewatervrienden.nl Telefoon: 06-53776424

Pagina 1 van 2



Nieuwsbrief februari 2022

Activiteiten
Aangezien we een zwemvereniging zijn voor en door onze leden doen we ook allerlei leuke 
dingen buiten het zwemmen om. Hieronder vind je een paar van onze gezellige activiteiten.

Carnavalszwemles

We vieren af en toe graag feestje met jou. 
Aangezien het bijna carnaval is maken we er 
komend weekend een feestelijke 
carnavalszwemles van.

Je krijgt normaal zwemles, maar deze week mag 
je met carnavalskleding aan zwemmen! Schmink 
en losse attributen (zwaarden, toverstafjes, etc) 
blijven natuurlijk thuis.

De laatste 5 minuten van de les gaan we er allemaal samen een klein feestje van maken.

Let op: Tijdens de carnavalsvakantie gaan de lessen en trainingen niet door. Dat betekent dat
er op vrijdag 25, zaterdag 26, zondag 27 februari en dinsdag 1 maart geen zwemles en 
training is.

Alaaf en tot snel!

Paaseieren zoeken
Op maandag 18 april, tweede paasdag, is het weer zover: Paaseieren zoeken bij de Tilburgse 
Watervrienden! Bij Bosvreugd wordt ook dit jaar weer druk geknutseld, gegeten van de 
pannenkoeken en ook eieren zoeken in het bos. Van 11 tot 13 uur mogen alle leden en hun 
broertjes en zusjes tot en met 9 jaar meedoen. Vanaf 25 maart kun je inschrijven op het 
zwembad. 

Pinksterkamp
De regisseur Cay Camera zit in grote moeilijkheden. Zijn beste personage, Daan Draaiboek, is
uit het bioscoopscherm gekomen en zit nu vast in de echte wereld. Daardoor kan Cay nu geen
films meer maken en ook Daan wil graag terug naar zijn eigen filmwereld. In de Kathe 
bioscoop moeten we proberen om Daan weer terug door het scherm te krijgen.
Alle leden tot en met 13 jaar kunnen inschrijven vanaf 22 april tot en met 22 mei voor slechts
€ 22,50 voor drie dagen eten, spelen en 2 nachtjes slapen in een tent. Geef je dus nu op bij 
onze vrijwilligers op het zwembad.

Zaterdag 4 juni begint het kamp om 11 uur. Maandag 6 juni is het kamp om 14 uur 
afgelopen. 

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