
Nieuwsbrief september 2022

We zijn weer begonnen!
Afgelopen weekenden waren weer de eerste zwemlessen van het seizoen. Het was weer leuk om 
iedereen terug te zien en weer met veel energie en enthousiasme les te geven. 

Agenda

zondag 02 oktober 2022 Evenementen

Picknick in het Reeshofpark voor alle leden en hun familie. We verzamelen rond 13 uur in het park. 
Iedereen mag zelf eten en drinken meenemen, wij zorgen voor de gezelligheid, chips, ranja en 
spelmateriaal.

zondag 09 oktober 2022 Synchroonzwemmen

Vrije Uitvoering Almere

zondag 16 oktober 2022 Wedstrijdzwemmen

Zuid algemeen 1 (Deurne)
Competitie wedstrijd. Ploeg opstelling wordt door trainers gedaan

Synchroonzwemmen
Bij het synchroonzwemteam zijn dit seizoen een paar proefmeiden gestart. Hopelijk vinden die meiden 
de kennismaking en het synchroonzwemmen net zo leuk en gezellig als wij en blijven ze! Als jij je A en 
B diploma hebt en je wil ook eens kennismaken; neem gerust contact op.

Een aantal synchroonzwemsters is momenteel nog hard aan het trainen voor de Vrije Uitvoering. Deze 
wedstrijd vindt plaats op zondag 9 oktober in Almere. 13 zwemsters van onze club doen mee aan de 
wedstrijd. Veel succes meiden!

Aangepaste zwemlessen zaterdag
De komende weken is het ondiepe bad van de Drieburcht helaas nog gesloten vanwege 
onderhoudswerkzaamheden. Gelukkig hebben we samen met een andere vereniging kunnen regelen 
dat we toch kunnen zwemmen deze weken in het therapiebad.

Dit geldt voor de groepen wit, groen, geel en oranje. Voor de kinderen in groepje rood en het
diepe blijft alles hetzelfde als normaal.

Normale zwemtijd Zwemtijd op 1, 8, 15, 22 en 29 oktober

12.35 uur tot 13.15 uur 12.30 uur tot 13 uur

13.15 uur tot 13.55 uur 12.30 uur tot 13 uur

13.55 uur tot 14.35 uur 13 uur tot 13.30 uur

14.35 uur tot 15.15 uur 13 uur tot 13.30 uur

Op vrijdag, zondag en dinsdag blijven alle groepen en lessen zwemmen als normaal. Ook de trainingen
van het wedstrijdzwemmen gaan op dinsdag en zaterdag gewoon door als normaal.
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Uitnodiging picknick 2 oktober
Op zondag 2 oktober organiseert de Werkgroep Evenementen voor de eerste 
keer een gezellige picknick voor al onze leden en hun familie. 
Er wordt gezorgd voor limonade, chips en leuk speelmateriaal. Zelf mag je 
zorgen voor iets lekkers te eten.
Hopelijk komen jullie allemaal gezellig spelen en kletsen op 2 oktober vanaf 13 
uur in het Reeshofpark.
Deelname is gratis en je hoeft je niet van tevoren op te geven.
Als het weer niet meewerkt zal de picknick niet doorgaan, kijk daarom ‘s 
morgens nog wel even op onze website of het doorgaat. 
www.tilburgsewatervrienden.nl 

Huisregels
• Vanwege de rust in de les is het belangrijk dat je op tijd aanwezig bent. Zorg er dus voor dat 

je 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig bent. Mocht je te laat zijn wordt er 
gekeken of, en waar, je mee kunt zwemmen. 

• Na het omkleden dienen de kinderen zelf van het kleedhok(je) naar de douche te lopen 
en wachten bij de douche, totdat er aangegeven wordt dat de zwemles begint. Het is niet de 
bedoeling dat ouders meelopen naar de douche, dit vanwege de drukte en de hygiëne. 

• Wij vinden veiligheid en hygiëne erg belangrijk en het dragen van een onderbroek onder de 
zwemkleding is niet hygiënisch.  Graag geen onderbroek dragen onder de zwemkleding. 

Lang haar dient uit praktisch en hygiënisch oogpunt altijd in een staart of vlecht te worden 
gedragen. 

Onze vereniging heeft eigen grote kleedhokken om in om te kleden. Probeer zoveel mogelijk 
gebruik te maken van deze kleedhokken. Gebruikt je kind toch de kleine kleedhokjes, laat dan 
geen kleding hangen, zodat ook andere mensen gebruik kunnen maken van deze 
kleedhokken.

• Het geslacht van de ouder bepaalt in welke kleedkamer wordt omgekleed (dus geen vaders
in de dameskleedkamer en geen moeders in de herenkleedkamer). 

• De grote kleedhokken zijn openbaar; als je kleren laat hangen in de grote kleedhokken is dit 
geheel op eigen risico. De vereniging is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van 
eigendommen. Het gebruik van de lockers is gratis, je hebt alleen een € 1 munstuk nodig 
als borg, dat krijg je na gebruik weer terug.

• Denk er altijd aan om je lidmaatschapskaart mee te nemen, anders kan het zijn dat je het 
bad niet in kunt. 

• Laat je kind voor de les even plassen (dan hoeft het niet tijdens de les). 
• Voor en na de zwemles mag er kort afgespoeld worden onder de douche, dus geen haren 

wassen of zeep gebruiken. 
• Als je jouw lidmaatschapskaart verliest, wordt er € 2 in rekening gebracht voor het vervangen 

van deze kaart. 
• Als je een keer niet naar de zwemles kunt komen hoef je niet af te melden.

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