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Laatste nieuws: The Lion King 
We zijn er bijna klaar voor en dan gaan we op 
zondag 7 juli knallen met onze show! 

Bij deze nog even een overzicht van alle 
details: 

 Vrijdagavond 5 juli generale repetitie 
voor alle meiden van 18.00-19.00 uur 

 Ouders kunnen niet stiekem kijken bij 
deze training 

 Alle meiden doen mee in de show 

 Nodig iedereen uit om te komen kijken! 
 13.30 uur Age 2 en Jnr/Snr aanwezig 
 14.30 uur Aanloopmeisjes en Age 1 

aanwezig (zaaltje 1e etage Merwestein) 
 Ouders kunnen niet bij de 

voorbereidingen aanwezig zijn 
 16.15 uur Tribune open voor publiek 
 16.30 uur Aanvang van de show 

 17.30 uur Einde van de show 
 
Misschien is er een ouder die de show zou 
willen filmen voor ons? Laat dit dan even aan 
Kees of 1 van de trainers weten. 
 
Meiden: Denken jullie er aan om ook slippers, 

een badjas of vest en wat eten en drinken 
voor jezelf mee te nemen?  
 
Ouders: hopelijk hebben jullie inmiddels wat 
kleingeld bij elkaar gespaard voor de sponsor- 
activiteit “kleingeld duiken” die na de show zal 
plaatsvinden. U zou de meiden hier een groot 

plezier mee doen !! 

 
Belangrijke data 

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 

Ma. 8 t/m 
Za. 13 juli 

Geen trainingen  
Ivm zwem4daagse  

Wo. 10 juli Demo zwem4daagse voor alle 
meiden in Merwestein 

Zo. 14 juli Slottraining in Houten  
van 16.15 – 18.00 uur 

Ma. 2 sep. Eerste training v.h. seizoen 
voor Age 1, Age 2, Jnr/Snr 

Wo. 4 sep. Eerste training v.h. seizoen 
voor aanloopmeisjes 

 
Einde van het seizoen / trainingen 
Na de Lion King show op zondag 7 juli zijn er 
geen trainingen van maandag 8 tot en 
met zaterdag 13 juli. Dan wordt namelijk de 
zwem4daagse in Merwestein gehouden en dit 
is altijd de afsluiter van het zwemseizoen. 
 
Wel zwemmen we natuurlijk onze Demo met 
alle meisjes op woensdag 10 juli tijdens 
die zwem4daagse. Hierover lees je verderop 
in de nieuwsbrief alle informatie.  
 
Op zondag 14 juli is de slottraining in 
Houten en daarmee start de zomervakantie. 
Ook hierover meer informatie verderop in de 

nieuwsbrief. 
 
In het nieuwe seizoen beginnen we weer met 
trainen in de week van 2 september. 
Meiden van Age 1, Age 2 en Jnr/Snr: maken 
jullie een afspraak bij Madeleine zodat zij jullie 
op maandag 2 september goed les kan geven? 
 

   

  



 
 
 

 
Demo zwem4daagse op 
woensdag 10 juli 
 

Tijdens de zwem4daagse 
houden we met alle meisjes op 
woensdag 10 juli onze Demo.  
 
We laten dan in aangepaste/verkorte vorm 
een aantal van onze muzieknummers zien aan 
de deelnemers van de zwem4daagse. Dit is 
een mooie manier om het synchroonzwemmen 
aan alle zwemmers te laten zien en misschien 
weer nieuwe meisjes enthousiast te maken om 
bij ons lid te worden. 
 
Het programma is als volgt: 
15.45 uur Aanloopmeisjes en Age 1 aanwezig 
in zaaltje op 1e etage van Merwestein 
18.00 uur Age 2 en Jnr./Snr. aanwezig 
17.15 uur eerste muziekshowgedeelte 
18.30 uur tweede muziekshowgedeelte 
  

 Iedereen zwemt in showbadpak 
 Aanloopmeisjes zwemmen met gelatine  
 Alle andere meiden zwemmen met hun 

eigen witte badmutsen (meenemen!!) 
 Aanloopmeisjes delen folders uit over 

synchroonzwemmen bij Aquarijn 
 

Wat neem ik mee naar de Demo ? 
 Een paar handdoeken 
 Slippers en een badjas of vest   
 Minimaal 2 neusklemmen 
 Wedstrijdmeisjes: hun witte badmuts 
 Aanloopmeisjes: Een oud badpak om je 

haren in te wassen, haarnetje, 
knotspelden, kleine schuifjes, grote en 
kleine haarelastieken en shampoo. 

 Eten en drinken (geen snoep) 
 En een stralende lach ! 

 

 

Publiek bij de Demo 
De ouders van meisjes die gebracht worden, 
kunnen niet mee naar het zaaltje waar we ons 

voorbereiden want daar is te weinig ruimte en 
dan wordt de voorbereiding onrustig en 
onoverzichtelijk.  
We zien alle ouders natuurlijk wel graag terug 
om 17.15 uur aan de badrand om samen met 
de vierdaagse zwemmers, de meiden bij de 
Demo aan te moedigen en te bewonderen.  
De Demo is in het trainingsbad dus ouders: 

kom blootsvoets of neem slippers mee om 
langs de badrand te kunnen staan voor het 
beste zicht. 
 
Slottraining  
Als afsluiter van het seizoen 
hebben we op            
zondag 14 juli  
de befaamde slottraining! 

 
Deze is van 16.15 tot 18.00 uur in zwembad 
De Startsprong in Houten.  
(niet in zwembad De Wetering dus !!)  
 

Het adres van De Startsprong is:  
Kruisboog 36, 3994 AE in Houten.  
 
Hierbij mogen alle ouders, opa’s, oma’s, 
broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes 
ook mee komen zwemmen als ze een 
zwemdiploma hebben. Dus nodig iedereen 
gezellig uit en dan zijn wij benieuwd wie er 

van hun ook een mooi balletbeen kunnen laten 
zien in het water ?! Jullie kunnen ze vast wel 
wat leren of een vervolgcursus gegeven op 
vorig jaar ;-) 
 

 

 

Allemaal alvast een hele 

fijne zomervakantie 

gewenst namens het hele 

trainersteam!! 

   
 

 

 

 
 

 

 


