
Tilburgse Watervrienden 
Nieuwsbrief juni 2013 

 

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

 

Dit is de nieuwsbrief juni 2013 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 14 juni 2013 

Locatie: zwembad Reeshof 

Diploma C 18.00 uur 

Zwemvaardigheid 1, 2 en 3 18.00 uur 

Datum: zaterdag 15 juni 2013 

Locatie: zwembad Stappegoor 

Diploma A 12.55 uur 

Diploma B 12.55 uur 

Datum: zondag 16 juni 2013 

Locatie: zwembad Reeshof 

Survival 1, 2 en 3 10.50 uur 

Deze informatie staat ook op de website. 

 

Zwemles tijdens diplomazwemmen 
Tijdens het diplomazwemmen op bovengenoemde 

data gaan alle normale zwemlessen gewoon door. 

 

Uitnodiging Synchroonzwemshow  
Op vrijdagavond 21 juni 2013 is weer de jaarlijkse 

synchroonzwemshow. U bent allen van harte 
welkom om te komen kijken. De toegang is 

gratis. De tribune is open vanaf 19:00 uur. De 
show begint om 19:15 uur. Locatie is zwembad 

Stappegoor in Tilburg. 

 

Vakantiecheque Roompot vakanties 
Alle leden krijgen binnenkort, per gezin een 
vakantiecheque van Roompot vakanties. Er is 

toegezegd dat we deze binnenkort krijgen en 
zullen deze dan verspreiden onder alle leden. 

 

Foto’s Pinksterkamp 2013 
Op de website in het fotoboek vindt u foto’s van 
het wederom leuke, gezellige pinksterkamp van 

de Tilburgse Watervrienden.  

 

 

Agenda 
Kijk voor de volledige agenda op onze website 

juni 2013 

vrijdag 14 juni diplomazwemmen 

zaterdag 15 juni diplomazwemmen 

zondag 16 juni diplomazwemmen 

vrijdag 21 juni synchroonzwemshow 

woensdag 26 juni einde zwemseizoen  

augustus 2013 

vrijdag 23 augustus begin zwemseizoen 

 

Einde en start zwemseizoen 
Zoals hierboven in de agenda is te zien, is 
woensdag 26 juni 2013 de laatste zwemdag van 

dit zwemseizoen. Het nieuwe zwemseizoen begint 

op vrijdag 23 augustus 2013. 

 

Samenstelling bestuur 
Het bestuur van de Tilburgse Watervrienden 

bestaat, na de afgelopen bestuursvergadering, uit 
de volgende negen personen: 

Het dagelijkse bestuur: 
Voorzitter: Martin Smeulders 

Penningmeester: Eduard van Broekhoven 

Secretaris: Gerard Tromp 
De voorzitters van de commissies: 

Commissie Zwemmen: Resi van Glabbeek 
Commissie Wedstrijd: Brigitte van de Louw 

Commissie Synchroon & Figuurdrijven:  Ilona 

Leenhouwers 
Commissie Evenementen: John van de Louw 

Commissie Pers & Propaganda: Jan-Willem van 
Heerebeek 

Commissie diplomazwemmen / notulist: Marian 

Vorstenbosch 

 

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 

 


