
Tilburgse Watervrienden 
Nieuwsbrief juni 2011 

 

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

 

Dit is de nieuwsbrief juni 2011 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: vrijdag 1 juli 2011 

Locatie: zwembad Reeshof 

Diploma B en C 18.05 uur 

Datum: zaterdag 2 juli 2011 

Locatie: zwembad Stappegoor 

Diploma A 12.20 uur 

Zwemvaardigheid 1 13.20 uur 

Zwemvaardigheid 2 en 3 14.00 uur 

Datum: zondag 3 juli 2011 

Locatie: zwembad Reeshof 

Snorkelen 1 10.55 uur 

Snorkelen 2 en 3 11.15 uur 

 

Zwemles tijdens diplomazwemmen. 
Tijdens het diplomazwemmen op bovengenoemde 

data gaan alle normale zwemlessen gewoon door. 

 

Kleurcode en kleurplaat 
Als uw kind overgaat naar het volgende groepje, 

(ondiepe bad) dan krijgt uw kind een nieuwe 
gekleurde stip voor op de zwemkleding. Bij de 

controle ligt voor uw kind dan ook een kleurplaat 
klaar. Op de achterzijde van deze kleurplaat staat 

meer informatie. 

 

Kleding diplomazwemmen 
Indien uw kind tijdens de zwemlessen niet de 
juiste kleding en schoenen aan heeft, zal de 

instructeur geen diplomakaart uitschrijven 
waardoor uw kind dus niet kan deelnemen aan 

het diplomazwemmen. Belangrijk dus om altijd de 

juiste kleding en schoenen te dragen. De 
kledingeisen behorende bij de diverse diploma’s 

kunt u vinden op de website. 
www.tilburgsewatervrienden.nl/diplomazwemmen 

 

 
 

 

Agenda 
Kijk voor de volledige agenda op onze website 

juli 2011 

vrijdag 1 juli diplomazwemmen 

zaterdag 2 juli diplomazwemmen 

zondag 3 juli diplomazwemmen 

woensdag 6 juli Einde zwemseizoen  

September 2011 

vrijdag 2 september Start zwemseizoen 

 

Einde en start zwemseizoen. 
Zoals hierboven in de agenda is te zien, is 

woensdag 6 juli 2011 de laatste zwemdag van dit 
zwemseizoen. Het nieuwe zwemseizoen begint op 

vrijdag 2 september 2011. 

 

Snorkelen en Survival 
Snorkelen zal met ingang van heden alleen nog 

op zondag lesuur 4 worden gegeven. Survival zal 
alleen nog op zaterdag lesuur 2 worden gegeven. 

 

Vacature controle 
Wij zijn op zoek naar een extra controle 

medewerk(st)er voor de zaterdag(middag) tijdens 
de zwemlessen in het zwembad Stappegoor. Ook 

voor de zondagmorgen in zwembad Reeshof 
zoeken we nog versterking. Wie heeft er zin en 

tijd om, samen met iemand, ons bij de controle te 

komen helpen? Heeft u interesse in de functie, 
kijk dan op de website voor meer informatie of 

neem contact met ons op. 

 

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 

 


