
Nieuwsbrief maart 2021

Afgelopen weekend was het eindelijk zover: we mochten weer zwemles gaan geven aan 
kinderen tot en met 12 jaar. De eerste lessen zijn heel goed verlopen en de kinderen en 
vrijwilligers hadden er weer veel zin in. 
Ontvang je onze nieuwsbrief nog niet op je eigen e-mailadres? Ga dan naar 
www.tilburgsewatervrienden.nl/aanmelden.

Agenda
Met pijn in ons hart hebben we dit jaar ook weer het jaarlijkse paaseieren zoeken en het 
Pinksterkamp af moeten gelasten. In plaats van het paaseieren zoeken is er een leuke 
PaasPrijs te winnen. Zie daarvoor verderop in deze nieuwsbrief.

april 2021 mei 2021

2, 3, 4 en 6 april Zondag 25 april

Geen zwemactiviteiten in 
verband met Pasen

Diplomazwemmen voor A, B en C van 11.10 tot 12 
uur in de Reeshof. Meer informatie volgt.

21 april 21, 22, 23 en 25 mei 

Algemene Ledenvergadering Geen zwemactiviteiten in verband met Pinksteren

Let op: dit jaar wel zwemles in het hemelvaartsweekend van 14, 15 en 16 mei.

Helaas nog niet voor iedereen
We vragen nog wat geduld aan alle leden van boven de 12 jaar en iedereen die deelneemt 
aan de zwemvaardigheden, synchroonzwemmen, wedstrijdzwemmen, plankspringen, 
snorkelen, survival, trimzwemmen en de senioren, omdat zij helaas nu nog niet mogen. We 
hopen van harte dat ook zij binnenkort weer lekker mogen zwemmen.

Zwemdagen en tijden voor het Zwem-ABC tot en met 12 jaar
Alle leden tot en met 12 jaar die zwemmen voor het Zwem-ABC (wit, groen, geel, oranje, 
rood, blauw en diploma A, B en C) mogen weer op hun eigen zwemdag en tijd naar de 
zwemles komen. Let op: op vrijdag zijn de tijden aangepast en zwemmen we in een ander 
zwembad. Reserveren is niet nodig.

Vrijdag
Zwemuur 1: 18.40 - 19.20 uur in de Drieburcht (Tilburg-Noord)
Zwemuur 2: 19.20 - 20.00 uur in de Drieburcht (Tilburg-Noord)
Zaterdag
Zwemuur 1: 12.35 - 13.15 uur in de Drieburcht (Tilburg-Noord)
Zwemuur 2: 13.15 - 13.55 uur in de Drieburcht (Tilburg-Noord)
Zwemuur 3: 13.55 - 14.35 uur in de Drieburcht (Tilburg-Noord)
Zwemuur 4: 14.35 - 15.15 uur in de Drieburcht (Tilburg-Noord)
Zondag
Zwemuur 1: 09.10 - 09.50 uur in de Reeshof
Zwemuur 2: 09.50 - 10.30 uur in de Reeshof
Zwemuur 3: 10.30 - 11.10 uur in de Reeshof
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Iedereen moet zich aan de volgende regels houden
• Het dragen van een mondkapje is verplicht in de openbare ruimte van de 

accommodaties voor iedereen vanaf 13 jaar. Tijdens het zwemmen hoeft dat niet.
• Meld je 10 minuten voor aanvang van de les bij de balie met je lidmaatschapskaart. 

Daar wordt je aanwezigheid geregistreerd.
• Je mag niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de les naar binnen gaan.
• Houd 1,5 meter afstand, dat hoeft niet tijdens het zwemmen.
• Volg de aangegeven route in de accommodatie.
• Ouders/verzorgers mogen niet op het bad komen.
• De toiletten zijn open, maar ga voor de zwemles thuis naar de WC.
• Was thuis, voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek, je handen met 

water en zeep, minimaal 20 seconden
• Omkleden op het bad mag. Trek bij voorkeur thuis je zwemkleding aan onder je kleren.
• Breng een (plastic) tas en handdoek mee.
• Kom zoveel mogelijk zelfstandig, maximaal 1 begeleider per gezin.
• Je mag je omkleden in de kleine kleedhokjes, stop alles in je tas en stop hem in een 

kluisje. Dan volg je de aangegeven route naar het bad. Laat niets in de hokjes hangen. 
Een eventuele begeleider verlaat de accommodatie na het omkleden zo snel mogelijk 
via de aangegeven route. Er mag niet in de accommodatie gewacht worden.

• De lockers (kluisjes) zijn niet beschikbaar.
• Wacht op de instructies van de instructeurs of trainers.
• Je mag na afloop niet douchen op het bad.
• Na afloop van de les mag je je in een kleedhokje omkleden, doe dit zo snel mogelijk.
• Na het omkleden zo snel mogelijk het gebouw verlaten. Geen haren kammen, föhnen, 

kletsen of spelen.
• Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen 

hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens het zwemmen klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
• Gebruik zo min mogelijk materiaal, materiaal dat gebruikt is door de leden moet onder 

water af worden gespoeld en te drogen worden gelegd op de kant.
• De tribunes en horeca zijn gesloten.

Diplomazwemmen op 25 april voor diploma A, B en C
Het diplomazwemmen zal worden gehouden op zondag 25 april van 11.10 tot 12 uur in de 
Reeshof. Als je al een diplomakaart hebt gekregen, mag je dan ook afzwemmen. Tot 11 april 
kun je nog een diplomakaart krijgen. Dit is alleen voor diploma A, B en C, de andere 
diploma’s mogen helaas nog niet afzwemmen. Binnenkort volgt meer informatie.

PaasPrijs (tot en met 12 jaar)
Maak kans op een geweldige WatervriendenPrijs! In de bijlage vind je een masker dat je uit 
kunt printen. Versier het masker, stuur je foto met naam, leeftijd en zwemdag naar 
ce@tilburgsewatervrienden.nl. Je maakt dan kans op een super leuke prijs. Deelname is voor alle 
leden tot en met 12 jaar. Veel plezier!
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Synchroonzwemavond online
Vrijdag 26 februari ging het synchroonzwemteam online. Bijna de hele groep zat met 
computer of tablet klaar om eerst de blauw/geel quiz te spelen. Tien verschillende vragen 
over het synchroonzwemmen kwamen aan bod en er werden veel goede antwoorden 
gegeven. Onderdeel 2 was de gekke-foto opdracht. Iedereen mocht snel een voorwerp dat te 
maken heeft met (synchroon)zwemmen pakken en daarna op de foto met een gek gezicht. In
de groep kwamen grappige foto’s met badmutsen en neusklemmen voorbij. De laatste 
opdracht stond in het teken van muziek: Wie raad de titel en/of artiest. Een paar leden waren
wel heel erg goed in deze ronde, super gedaan!!

Met een glaasje drinken en wat lekkers sloten we de avond kletsend af. 

Helaas mag het synchroonzwemteam nog niet zwemmen. We hopen uiteraard iedereen heel 
snel én in goede gezondheid weer te zien!

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Het bestuur van de Tilburgse Watervrienden nodigt je uit tot het bijwonen van de algemene 
ledenvergadering 2021, welke gehouden zal worden op:
Datum: Woensdag 21 april 2021
Plaats: Online via Google Meet
Aanvang: 20.00 uur
Agenda:
1: Opening vergadering.
2: Mededelingen voorzitter.
3: Ingekomen stukken.
4: Vaststellen agenda.
5: Vaststellen van het verslag van de vorige algemene ledenvergadering.
6: Jaarverslag van het bestuur en commissies.
7: Bestuursbeleid.
8: Huldiging jubilarissen.

Pauze
9: Verslag penningmeester.
10: Verslag kascontrole.
11: Vaststelling contributie
12: Vaststelling van de begroting.
13: Benoeming bestuursleden.
14: Benoeming kascommissie.
15: Voorstellen.
16: Rondvraag.
17: Sluiting.

Als je hierbij aanwezig wilt zijn, stuur dan voor 14 april een e-mail naar: 
secretaris@tilburgsewatervrienden.nl 

Houd onze website www.tilburgsewatervrienden.nl in de gaten voor het laatste nieuws.
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Nieuw materiaal voor de zwemles
We beginnen dit nieuwe jaar met leuk,
nieuw materiaal voor de zwemlessen.

Met het nieuwe materiaal kunnen we weer
uitdagende opdrachten aan de kinderen
geven. Voor de beginners om op die
manier spelenderwijs aan het water te
wennen, voor de gevorderde kinderen
biedt het een leuke afwisseling tijdens de les.

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

Ontvang je deze nieuwsbrief, maar wil je dat liever niet meer? Ga dan naar 
www.tilburgsewatervrienden.nl/afmelden.
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