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Show The Lion King op zondag 7 juli ! 
Het is bijna zover: The Lion King show ! 
Het wordt een geweldige show met speciaal 
gemaakte muzieknummers op muziek van dit 
leuke Disney verhaal. 
Alle meiden van groot tot klein, van net nieuw 
aanloopmeisje tot en met senior, zwemmen in 
deze show mee. 
  
Bij deze nodigen we dan ook iedereen uit om 
te komen kijken ! Niet alleen ouders mogen 
komen kijken maar ook opa’s en oma’s, broers 
en zussen, vriendjes en vriendinnetjes, 
oftewel iedereen die het leuk vindt om te 

komen kijken, is welkom bij onze Lion King 
show ! Vergeet vooral niet je vriendinnetjes en 
klasgenootjes uit te nodigen om te komen 
kijken naar jouw optreden. 
 

 

 
Belangrijke data 

Za. 29 juni Uitvoeringen wedstrijd 
Age 1 t/m Senioren 

Vr. 5 juli Generale repetitie  

The Lion King in Merwestein 
voor alle meiden om 18.00 uur 

Zo. 7 juli Show The Lion King  
Alle meiden ’s middags in 
Merwestein 

Wo. 10 juli Demo zwem4daagse voor alle 
meiden in Merwestein 

Zo. 14 juli Slottraining in Houten 

 
Programma showdag 7 juli 
De zwemsters moeten uiteraard al ruim van te 
voren aanwezig zijn om zich voor te bereiden 
op de show. De make-up, badpakken en het 
droogtrainen nemen veel tijd in beslag. 
Hierbij de tijden wanneer je aanwezig moet 

zijn in een zaaltje boven de entreehal: 
 
Aanwezig in het zaaltje om 13.30 uur 
Age 2 en junioren/senioren. 
 
Aanwezig in het zaaltje om 14.30 uur 
Aanloopmeisjes en Age 1. 
 
Ouders kunnen niet naar die zaal komen want 
dat wordt voor de trainers en meiden 
onoverzichtelijk en onrustig; we zien ouders 
graag weer terug vanaf 16.15 uur op de 
tribune !!  
 

16.15 uur: tribune open voor publiek 
 
16.30 uur: aanvang The Lion King show 
 
± 17.30 uur: einde van de show 

 
 

   

  



 
 
 

 
Hulp van het publiek………? 
Wilt u op een creatieve manier onze meiden  
sponsoren? Dat kan! 

 
Op zondag 7 juli zal na afloop van de Lion King 
show een activiteit plaats vinden. 
Bij deze activiteit genaamd “kleingeld duiken”, 
mogen alle meisjes die meezwemmen met de 
show, aan het einde van de show kleingeld 
opduiken.  
Voor elke 5 muntjes die door een meisje 
worden opgedoken, kan zij haar muntjes 
inruilen voor een traktatie. 
 
Wat is uw rol bij dit evenement? 
Alvast kleingeld sparen en het meenemen: 
HOE GROTER HET KLEINGELD, HOE BETER! 
Natuurlijk mag u het zelf in het water gooien. 
 
Wilt u groot geld sponsoren dan is dat ook van 
harte welkom! Aan het einde van de show zal 
er bovenaan bij de tribune een sponsordoos 
staan waarin u een bijdrage kan doen voor 
onze vereniging.  
 

Wij willen op deze manier alle synchroon-
zwemsters bedanken voor hun harde werk en 
inzet tijdens de show en trainingen die tot 
deze spetterende show hebben geleid. 
Al het geld zal ten goede komen aan de 
afdeling synchroonzwemmen Aquarijn. 
 
Wij hopen u graag te zien op 7 juli! 
 

 

 

Speciale training: generale repetitie  
Op vrijdag 5 juli is er een speciale training als 
generale repetitie voor de Lion King show. 

Deze training is voor alle meisjes dus ook voor 
alle aanloopmeisjes ! De aanloopmeisjes 
trainen mee tijdens het badwatergedeelte van 
deze vrijdagtraining van 18.00 tot 19.00 uur 
om zo met z’n allen goed te kunnen oefenen 
voor de show. 
Alle meisjes die normaal al op vrijdag trainen 
starten gewoon om 16.45 uur met pilates. 

Ouders kunnen niet blijven kijken bij deze 
training want alles moet een verrassing blijven 
natuurlijk! 
 
Einde van het seizoen 
Na de Lion King show op zondag 7 juli zijn er 
geen trainingen in de week van 8 tot en met 
12 juli vanwege de zwemvierdaagse die dan in 
Merwestein gehouden wordt. 
Wel zwemmen we natuurlijk onze Demo met 
alle meisjes op woensdag 10 juli tijdens die 
vierdaagse. Dit is een mooie manier om het 
synchroonzwemmen aan alle zwemmers te 
laten zien en misschien weer nieuwe meisjes 

enthousiast te maken. 
Op zaterdag 13 juli is er ook geen training 
meer maar op zondag 14 juli zullen we in De 
Startsprong in Houten onze jaarlijkse 
slottraining houden om het seizoen feestelijk 
af te sluiten. Alle familie en vrienden met een 
zwemdiploma mogen op deze training mee 
zwemmen en misschien kunnen we ze ook nog 

een lesje synchroonzwemmen geven…… 
 

 
 
 

Groetjes, 
het trainersteam 

 
 

   
 

 

 

 
 

 

 
 


