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

 

Voor u ligt de vernieuwde nieuwsbrief van de Tilburgse Watervrienden. De nieuwsbrief wordt 

gebruikt om u van extra informatie te voorzien. Ook belangrijke mededelingen worden via 

deze nieuwsbrief gedeeld.  

 
 
Agenda 

 
 
 
 

April 2014 Juni 2014 

maandag 14 april Alg. Leden Verg. vrijdag 6 juni Geen zwemles 

vrijdag 18 april Geen zwemles zaterdag 7 juni Geen zwemles 

zondag 20 april Geen zwemles zondag 8 juni Geen zwemles 

maandag 21 april Paaseieren zoeken za - ma 7 t/m 9 juni Pinksterkamp 

vrijdag  25 april Geen zwemles dinsdag 10 juni Geen zwemles 

zaterdag 26 april Geen zwemles zaterdag 14 juni Geen zwemles 

zondag 27 april Geen zwemles Juli 2014 

dinsdag 29 april Geen zwemles dinsdag 1 juli Einde zwemseizoen 

 
 
Zwembadslofjes 
Wij vinden veiligheid en hygiëne erg belangrijk. Draag daarom 
zwembadslofjes als u met uw kind meeloopt tot aan de douche. De slofjes zijn 
verkrijgbaar bij de medewerkers die bij de controle staan.  
 

 
Kleedhokjes 
Het geslacht van de ouder bepaalt in welk kleedhok de kinderen moeten 
omkleden. Vaders gaan dus met hun kinderen in het heren kleedhok,  
terwijl de moeders met hun kinderen in het dames kleedhok gaan.  
 

 
Omkleedtijden diplomazwemmen 29 maart 2014 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nederlandse Kampioenschappen Figuurdrijven 
Op zondag 30 maart 2014 is Zwembad Stappegoor het strijdtoneel voor de 
Nederlandse Kampioenschappen Figuurdrijven. Het evenement wordt 
georganiseerd door de Tilburgse Watervrienden in samenwerking met 
Watervrienden Nederland. De tribune van Zwembad Stappegoor is op 30 maart 
vanaf 12:00 uur geopend en de toegang is gratis. 

Maart 2014 

zaterdag 29 maart Diplomazwemmen 

zaterdag 29 maart Geen zwemles 

zondag 30 maart Kampioenschappen figuurdrijven 

Diploma A 11.50 uur 
Diploma B 12.50 uur 
Diploma C 13.50 uur 
Plankspringen 11.30 uur 
Zwemvaardigheid 1, 2 & 3 11.50 uur 
Snorkelen 2 13.50 uur 
Survival 1 & 2 13.50 uur 
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Uitnodiging Algemene Leden Vergadering (ALV) 
Op maandag 14 april vindt weer de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats. U bent 
hiervoor van harte uitgenodigd. 
Datum: Maandag 14 april 2014 
Plaats: Zwembad Drieburcht, Wagnerplein 1 
Tijd: 20.00 uur 
 
Agendapunten die aanbod komen zijn onder andere; 

• Jaarverslag van het bestuur en commissies 
• Bestuursbeleid 
• Vaststelling contributie 
• Vaststelling van de begroting 
• Benoeming bestuursleden 

 
Bekijk de volledige agenda van de Algemene Leden Vergadering op 
www.tilburgsewatervrienden.nl  

 
 

 “Zien hoe dat die kinderen vooruit gaan, daar doe je het 

voor!” 
 
Ilona Koevoets, 32 jaar en moeder van twee kinderen, is sinds twee jaar al 
wéér vrijwilliger bij de vereniging. Ze geeft abc- zwemlessen aan de 
junioren op zaterdagmiddag. 
 
Al wéér vrijwilliger, vertel eens? 
Ik ben op mijn 8ste zwemlessen gaan volgen voor toen nog basisdiploma, 
dat kwam na diploma A & B. Vele diploma’s later kwam ik bij de 

wedstrijdgroep terecht en heb ik tot mijn 20ste aan wedstrijdzwemmen gedaan. Op mijn 16de 
werd ik gevraagd om de cursus assistent-zwemleider te doen en dat heb ik toen gedaan. Van 
mijn 16de tot mijn 28ste heb ik allerlei “baantjes” gehad binnen de vereniging. Zwemjuf, 
trainster bij de wedstrijdgroep en tijdwaarneemster. Ik ben uiteindelijk gestopt omdat ik het 
druk had met mijn privéleven, o.a. met mijn kindjes. Op het moment dat mijn oudste, Max, 
vier werd, heb ik geen moment getwijfeld en hem bij de Tilburgse Watervrienden onder 
zwemles gedaan. Ik dacht, als ik dan toch elke zaterdag op het bad zit, kan ik net zo goed in 
het water gaan staan. En toen ben ik weer zwemlessen gaan geven. 
 
En hoe bevalt dat? 
Ja, het bevalt me heel erg goed. Ik moet eerlijk zeggen dat ik soms wel eens denk, pfff moet 
ik weer naar het zwembad toe, maar als ik er dan eenmaal ben, dan is dat gevoel helemaal 
weg. Het is leuk om te zien hoe dat de kinderen die jij les geeft vooruit gaan. Steeds een 
stapje dichterbij het diploma. “Zien hoe dat die kinderen vooruit gaan, daar doe je het voor!” 
 
Geeft je dat voldoening? 
Ja, zeer zeker wel! Daar draait het hele vrijwilligerswerk om. Je krijgt het niet betaald, dus 
voor de centen doe je het niet. Je bent vrijwilliger omdat het je voldoening geeft, je het leuk 
vindt en omdat je denkt dat je iets kan bijdragen aan de samenleving. Dan maakt het niet uit 
wat je doet, want alle hulp is welkom. 

 
 


