
Nieuwsbrief mei 2022

Agenda
Let op: Met Hemelvaart en Pinksteren gaan de zwemlessen en trainingen niet door.

mei 2022

zondag 22 mei 2022 Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Junioren Zwemkampioenschappen WVNL (Drieburcht)
Voor alle zwemmers van 7 t/m 13 jaar (leeftijd op 31/12/2021)

Vrijdag 27, zaterdag 28, zondag 29 en dinsdag  31 mei 2022

Geen zwemactiviteiten in verband met Hemelvaart

zondag 29 mei 2022 Wedstrijdzwemmen

WVNL Lange baan wedstrijden deel 2 (Den Haag)

juni 2022

Vrijdag 03, zaterdag 04, zondag 05 en dinsdag  07  juni 2022

Geen zwemactiviteiten in verband met Pinksteren

zaterdag 04 juni tot en met maandag 6 juni 2022 Evenementen

Pinksterkamp 2022 - Het scherm uit, we beginnen op zaterdag om 11 uur, op 
maandag sluiten we af om 14 uur.

zondag 12 juni 2022 Synchroonzwemmen

Centraal diploma zwemmen in Tilburg (diploma D t/m A)

zondag 12 juni 2022 Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Zwemkampioenschappen WVNL deel 2 (Almere)
Voor zwemmers van 14 jaar en ouder (leeftijd op 31/12/2021), die een limiet of 
vervangende tijd hebben gezwommen

zondag 26 juni 2022 Wedstrijdzwemmen

WVNL Landelijke Zwemcompetitie finalewedstrijd (Eindhoven)
Zwemmers worden ingedeeld door de trainers.

Het diplomazwemmen wordt op 9 juli extra feestelijk!
Op zaterdag 9 juli geeft de commissie synchroonzwemmen een
kleine demonstratie tijdens het diplomazwemmen in Zwembad
De Drieburcht. 
Houd de tijden voor het diplomazwemmen in de gaten, want
rond datzelfde tijdstip treden zij dus op. Jullie zijn van harte
welkom om te komen kijken en natuurlijk kunnen jullie dan ook
meteen de diplomazwemmers aanmoedigen!
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Activiteiten
Aangezien we een zwemvereniging zijn voor en door onze leden doen we ook allerlei leuke 
dingen buiten het zwemmen om. Hieronder vind je een paar van onze gezellige activiteiten.

Meer weten over Pinksterkamp?
Kijk onze video! youtu.be/GX6Y8rlHcLA
Of kijk op tilburgsewatervrienden.nl/pinksterkamp

Pinksterkamp
We hebben nu al 43 inschrijvingen voor ons geweldige Pinksterkamp.
We hebben er al heel veel zin in om met de kinderen en vrijwilligers
van onze vereniging op avontuur te gaan.

Wil je ook meedoen?
Dit weekend is de laatste mogelijkheid om in te schrijven op het bad.
Voor slechts € 22,50 hebben papa en mama een rustig weekend en jij
3 dagen en 2 nachten een geweldige tijd en maak je super leuke
herinneringen. Meer informatie vind je op: 
tilburgsewatervrienden.nl/pinksterkamp

Zwemmend Redden voor Zwembaden
Op 22 april hebben Hamsha, Marjolein, Frank, Lotte, Cay
en Daan bij de Reddingsbrigade hun certificaat
Zwemmend Redden voor Zwembaden gehaald. 
Tijdens de cursus hebben zij geleerd hoe mensen te redden die te water zijn geraakt of in de 
problemen zijn gekomen tijdens het zwemmen. Na het officiële theorie en praktijk examen 
kunnen we hen van harte feliciteren met het behaalde resultaat. 

Jubilarissen
Dit jaar hebben we tijdens de Algemene Ledenvergadering de
volgende mensen gefeliciteerd met hun jubileum als vrijwilliger
bij onze vereniging.

12.5 jaar: Jeffrey, Elgar, Judith en Yvette
35 Jaar: Brigitte
50 jaar: Hanneke, zij heeft hiervoor een legpenning
ontvangen van de NCS uit handen van onze voorzitter Yvette.

Allemaal nogmaals van harte bedankt voor jullie jarenlange,
trouwe inzet.

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