
Nieuwsbrief juli 2022

Dat was het dan weer!
Afgelopen dagen waren de laatste zwemlessen van het seizoen
die we hebben we afgesloten met veel gezelligheid! Wij wensen
jullie allemaal een hele fijne zomervakantie en hopen jullie na de
vakantie weer te zien. We starten weer op vrijdag 9 september.

In het weekend van 8, 9 en 10 juli zijn bijna alle kinderen die op
mochten voor een diploma A-B-C, zwemvaardigheid, snorkelen,
survival of wereldzwemslagen zijn geslaagd! Top gedaan
allemaal.
De synchroonzwemsters hebben op 9 juli nog een gave show

gegeven. Ook hebben ze tijden de laatste training aan familie laten zien wat ze
allemaal kunnen. Daarna was er natuurlijk nog tijd om te spelen. Iedereen was supertrots op de 
zwemkunsten. Bedankt allemaal voor het leuke jaar!

De wedstrijdgroep heeft op 3 juli de clubkampioenschappen gehouden waarbij  60 nieuwe persoonlijke 
records en één clubrecord gezwommen zijn.

Heel veel vrolijke spetters van ons allemaal.

Agenda
september 2022

vrijdag 09 september 2022

Start van seizoen 2022 - 2023

dinsdag 20 september 2022

Geen zwemactiviteiten in verband met sluiting accommodaties door de gemeente

Aangepaste zwemlessen zaterdag
De eerste 3 weken van het nieuwe seizoen is het ondiepe bad van de Drieburcht helaas nog gesloten 
vanwege onderhoudswerkzaamheden. Gelukkig hebben we samen met een andere vereniging kunnen 
regelen dat we toch kunnen zwemmen deze weken in het therapiebad.

Dit geldt voor de groepen wit, groen, geel en oranje. Voor de kinderen in groepje rood en het
diepe blijft alles hetzelfde als normaal.

Normale zwemtijd Zwemtijd op 10, 17 en 24 september

12.35 uur tot 13.15 uur 12.30 uur tot 13 uur

13.15 uur tot 13.55 uur 12.30 uur tot 13 uur

13.55 uur tot 14.35 uur 13 uur tot 13.30 uur

14.35 uur tot 15.15 uur 13 uur tot 13.30 uur

Op vrijdag, zondag en dinsdag blijven alle groepen en lessen zwemmen als normaal. Ook de trainingen
van het wedstrijdzwemmen gaan op dinsdag en zaterdag gewoon door als normaal.
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Niet meer zwemmen?
Wil je na de vakantie niet meer bij ons zwemmen? Dat vinden we heel jammer, maar geef het wel even
aan ons door via www.tilburgsewatervrienden.nl/opzeggen 

Opleidingen
Al onze vrijwilligers aan het bad beschikken over een diploma om
zwemles of -training te mogen geven. 

De afgelopen 2 jaar hebben weer een aantal toppers hard gewerkt om
hun diploma te halen voor “Lesgever Zwem-ABC” en “Zwemleider-A+”.
Wat zijn we trots op Jeroen, Emelie, Marjolein, Niels en Mara!
Gefeliciteerd allemaal!

In het begin van het nieuwe seizoen hopen we nog 3 vrijwilligers hun
diploma te mogen uitreiken. Succes voor de laatste loodjes.

Uitnodiging picknick 2 oktober
Op 2 oktober organiseert de Werkgroep Evenementen voor de eerste keer een 
gezellige picknick voor al onze leden en hun familie. 

Er wordt gezorgd voor limonade, chips en leuk speelmateriaal. Zelf mag je 
zorgen voor iets lekkers te eten.

Hopelijk komen jullie allemaal gezellig spelen en kletsen op 2 oktober vanaf 13 
uur in het Reeshofpark.

Deelname is gratis en je hoeft je niet van tevoren op te geven.

Wist je dat?
• We dit seizoen weer paaseieren hebben gezocht?
• We ook weer een geweldig kamp hebben gehad?
• We nu ook een Instagram pagina hebben?
• We weer EHBO en BHV’ers erbij hebben?
• Onze vereniging alleen uit vrijwilligers bestaat?
• We daar heel trots op zijn?
• Je zelf ook bij ons vrijwilliger kunt worden?

Factuur
Komende week ontvang je weer de factuur voor de contributie, we verzoeken je vriendelijk deze tijdig 
te betalen. Zwem je via Stichting Leergeld? Stuur de factuur dan zo snel mogelijk door via e-mail zodat
zij ruim de tijd hebben om deze aan ons te betalen. 
Alvast bedankt voor je medewerking.

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