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Nieuwsbrief januari 2014 

 

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

 

Dit is de nieuwsbrief januari 2014 van zwem-
vereniging  Tilburgse Watervrienden. Hierin vindt 
u allerlei actuele informatie van de Tilburgse 

Watervrienden. Deze informatie vindt u ook op 

onze website. 

 

Nieuwe zwemtijden + locaties  
In verband  met het open gaan voor de 

vereniging van zwembad Drieburcht zijn er een 

aantal wijzigingen in de zwemtijden en locaties 
met ingang van 6 januari 2014. U vindt het 

(voorlopige) overzicht op de achterzijde van deze 
nieuwsbrief. De in de kleur rood afgedrukte tijden 

en locaties zijn gewijzigd. 

 

Pasjes Drieburcht 
Voor toegang tot de Drieburcht hebt u met ingang 

van medio januari 2014 een pasje nodig. Dit pasje 

kunt u vanaf medio januari 2014 bij de balie van 
de Drieburcht kopen. Dit pasje koopt u dus bij de 

Gemeente Tilburg en niet bij de Tilburgse 
Watervrienden! 

 

Gewoon doen! 
Kent u dat gevoel ook? U ziet hoe uw 
kind/kleinkind zijn diploma’s haalt. U zou graag 

met hem/haar willen gaan zwemmen, maar u 

durft dat niet omdat u zelf niet kunt zwemmen. 
Daar heeft de Tilburgse Watervrienden een 

oplossing voor! Senioren zwemmen. U leert met 
leeftijdsgenoten uw zwemtechnieken te 

verbeteren. U kunt zelfs een diploma behalen. 

Ook kunt u hier terecht om op een leuke manier 
aan lichaamsbeweging te doen of om uw conditie 

te verbeteren. Er zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar op dinsdag. Schrijf u dus snel in. 

Gewoon doen! 

 

Jan Meeuse 
Op maandag 16 december 2013 is Jan Meeuse 

overleden. Jan was vele jaren medewerker van 

zwemvereniging Tilburgse Watervrienden. Jan is  
25 jaar voorzitter geweest van onze vereniging en 

heeft dit tot op 75 jarige leeftijd gedaan. Zwemles 
heeft hij gegeven tot op 80 jarige leeftijd. Daarom 

was Jan erelid van zwemvereniging Tilburgse 

Watervrienden. Ook is Jan 11 jaar lid geweest van 
de Tilburgse Sportraad. We hebben een fijne 

(voormalige) collega verloren. Jan, bedankt voor 
alles. 

 

Agenda 
Kijk voor de volledige agenda op onze website 

januari 2014 

zaterdag 4 januari 2014 in Stappegoor 

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 

april 2014 

zondag 20 april geen zwemles 

maandag 21 april paaseieren zoeken 

vrijdag 25 april geen zwemles 

zaterdag 26 april geen zwemles 

zondag 27 april geen zwemles 

dinsdag 29 april geen zwemles 

juni 2014 

vrijdag 6 juni geen zwemles 

zaterdag 7 juni geen zwemles 

zondag 8 juni geen zwemles 

zaterdag 7 juni t/m 
9 juni 

pinksterkamp 

maandag pinksterkamp 

dinsdag 10 juni geen zwemles 

juli 2014 

dinsdag 1 juli einde zwemseizoen 

 

Clubkampioenschappen 
Op zondag 12 januari 2014 zijn de 
clubkampioenschappen van de wedstrijdploeg. De 

wedstrijd begint om 12.45 uur en is in zwembad 
Stappegoor. U bent 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
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Nieuwe zwemtijden en locaties met ingang van 6 januari 2014 
 

 

Dinsdag, zwembad Reeshof  

W 19.00-20.00 Wedstrijdgroep training 

DI1 20.05-20.45 Senioren: zwem-ABC + zwemvaardigheden + trim-zwemmen 

DI2 20.50-21.30 Senioren: zwem-ABC + zwemvaardigheden + trim-zwemmen 

  

Vrijdag, zwembad Reeshof  

VR2 19.05-19.45 Junioren: zwem-ABC 

VR3 19.45-20.25 Junioren: zwem-ABC + zwemvaardigheid 1 

  

Vrijdag, zwembad Drieburcht 

VR1 18.00-19.00 Senioren: 40+/55+ zwemmen 

 F 19.00-20.30 Synchroonzwemmen 

  

Zaterdag, zwembad Drieburcht 

Za 1 12.30-13.10 Junioren: zwem-ABC 

Za 2 13.10-13.50 Junioren: zwem-ABC + survival 

Za 3 13.50-14.30 Junioren: zwem-ABC + zwemvaardigheid 1, 2, 3 

Za 4 14.30-15.10 Junioren: zwem-ABC + zwemvaardigheid 1, 2, 3 

Zaterdag, zwembad Drieburcht 

 W 15.15-16.15 Wedstrijdgroep training 

  

Zondag, zwembad Reeshof 

Zo 1 9.00-9.40 Junioren: zwem-ABC + zwemvaardigheid 1, 2, 3 

Zo 2 9.40-10.20 Junioren: zwem-ABC + plankspringen 

Zo 3 10.20-11.00 Junioren: zwem-ABC 

Zo 4 11.00-11.40 Junioren: snorkelen 


