
Nieuwsbrief juni 2018
Agenda
Maart

Vrijdag 22 juni Diplomazwemmen in zwembad Reeshof. De zwemlessen in de Reeshof 
gaan niet door, vanwege een bijscholing voor de medewerkers. De 
trainingen van het synchroonzwemmen en het senioren zwemmen gaan wel 
door.

Omkleedtijden:
Diploma C omkleden om 18:25 uur in de Reeshof
Zwemvaardigheid 1, 2 en 3 omkleden om 18:25 uur in de Reeshof

Zaterdag 23 juni Diplomazwemmen in zwembad de Driebucht. De zwemlessen gaan niet 
door, vanwege een bijscholing voor de medewerkers. De trainingen van het 
wedstrijdzwemmen gaan wel door.

Omkleedtijden:
Diploma A omkleden om 11:30 uur in de Drieburcht
Diploma B omkleden om 12:35 uur in de Drieburcht
Wereldzwemslagen 3 om 13:50 uur in de Drieburcht

Zondag 24 juni Diplomazwemmen in zwembad Reeshof. De zwemlessen gaan niet door, 
vanwege een bijscholing voor de medewerkers.

Omkleedtijden:
Snorkelen 3 omkleden om 09:10 uur in de Reeshof

Vrijdag 29 juni Meezwemles. Per kind mag 1 ouder/verzorger meedoen met de les.

Zaterdag 30 juni Meezwemles. Per kind mag 1 ouder/verzorger meedoen met de les.

Zondag 1 juli Meezwemles. Per kind mag 1 ouder/verzorger meedoen met de les.

Dinsdag 3 juli Laatste zwemdag seizoen 2017-2018

Zomervakantie

Vrijdag 31 augustus Eerste zwemdag seizoen 2018-2019

Diplomazwemmen
De kledingeisen staan op de achterkant van de kaart vermeld. Vergeet vooral niet de juiste kleding 
mee te nemen want zonder de juiste kleding mogen wij je niet op laten gaan. Ook vragen wij je om het
witte strookje van de diplomakaart mee te nemen.

Pinksterkamp 2018 - Ecila in Wonderland
Tijdens het jaarlijkse Pinksterkamp hebben 40 kinderen heel hard hun best 
gedaan om Wonderland te redden van het grote niets. Dankzij de kinderen, 
de Maartse Haas, Ecila, de Gekke Hoedenmaker, het witte konijn en de 
Rode Koning komen we er aan het einde van het kamp achter dat Ecila 
achter het grote niets zit. Zij is het spiegelbeeld van Alice. We vinden uit dat
Ecila door een enorme, verstopte, spiegel zal moeten gaan om zo iedereen 
terug te vinden. Het lukt om Ecila door de spiegel te duwen en zo komt 
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iedereen uit Wonderland weer terug. Na nog een laatste keer theetijd is bijna al het servies wel kapot 
en kunnen de kinderen, na uitgebreid bedankt te zijn, weer naar huis.

Het was een zeer geslaagd kamp en we zijn nu al weer bezig voor volgend jaar! Dat belooft nu al weer 
een geweldig kamp te gaan worden. Hopelijk allemaal to volgend jaar!

Het bestuur
Tijdens de algemene ledenvergadering hebben de volgende mensen afscheid genomen als bestuurslid:

• Frank de Laat - Voorzitter
• Marieke Sprengers - Notulist
• Brigitte van de Louw - Voorzitter Commissie Wedstrijdzwemmen
• Bjorn van Rijswijk - Interim voorzitter Commissie Wedstrijdzwemmen

Allen hartelijk bedankt voor alle energie die jullie in de vereniging hebben gestoken.

Het bestuur bestaat nu uit de volgende leden:
• Yvette Brants – Voorzitter
• Gerard Tromp – Secretaris
• Mike van Beek – Penningmeester

• Laura van Glabbeek - Voorzitter Werkgroep Vrijwilligers
• Linda Vromans – Voorzitter Commissie Zwemmen
• Karin Donders - Voorzitter Commissie Wedstrijdzwemmen
• Ilona Leenhouwers – Voorzitter Commissie Synchroonzwemmen en Figuurdrijven
• John van de Louw – Voorzitter Commissie Evenementen
• Daan de Beer – Voorzitter Commissie Pers en Propaganda

Wij wensen hen heel veel succes.
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