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Kilometerzwemmen; Vrijdag 16 juni en zaterdag 17 juni is de jaarlijkse kilometer gezwommen. 

Dit gebeurt door leden van Zwemvaardigheid Super, leden van de Zwemvaardigheidgroep van Nic en 

leden van het volwassenen zwemmen op vrijdagavond. De snelste dit jaar was opnieuw Nic Kooij  

met 14 minuten en 30 seconden. Lees hier verder! 

 

Afzwemmen voor het A, B en C-diploma; Zaterdag 24 juni was het een drukke dag voor de 

kaderleden bij Aquarijn Opleidingen. Het begon ’s middags om 13.15 uur met het afzwemmen voor het 

A, B en C-diploma. Het was weer lekker druk op de tribune in zwembad Merwestein. Veel ouders, 

grootouders, broertjes, zusjes en anders geïnteresseerden hadden de warmte op de tribune 

getrotseerd om te kijken naar de verrichtingen van de kandidaten. Lees hier verder! 

 

Afzwemmen voor Zwemvaardigheid; Ook op zaterdag 24 juni 2017 hebben leden van  

Zwemvaardigheid afgezwommen. Het begon ’s ochtends om 

10.30 uur met Springen van de plank. Om 15.00 uur waren de 

overige onderdelen van Zwemvaardigheid aan de beurt. Het 

was redelijk druk op de tribune ondanks de warmte. 

Tussendoor was er ook nog ruimte voor de groep duikers om 

te laten zien wat ze de afgelopen periode geleerd hebben. 

Lees hier verder! 

 

Geslaagden lesgevers Opleidingen; In de vorige nieuwsbrief is al geschreven dat 16 lesgevers 

van Opleidingen bezig zijn met de opleiding KNZB niveau II. Inmiddels zijn alle deelnemers geslaagd.  

Alle deelnemers bij deze GEFELICITEERD! 

Dit betekent voor jou als ouder dat jouw kind(eren) les krijgt van een kwalitatief hoogstaand team.  

 

Verhoging diplomageld; Met ingang van het komende seizoen gaan de kosten voor het 

zwemdiploma omhoog van € 8,00 naar € 10,00 en het certificaat zal van € 3,00 naar € 5,00 gaan. Dit 

heeft te maken met de hogere kosten van het diploma, de kosten van het 

badwater en overige bijkomende kosten. Het is al weer enkele jaren geleden 

dat wij de prijzen hebben aangepast. 

 

Kim Houtzager gaat trouwen; Onze lesgeefster Kim Houtzager  

gaat trouwen. Dit zal gebeuren op 4 augustus. Langs deze weg wil Kim leden 

en oud-leden uitnodigen voor de receptie. De receptie is in  

’t Wapen van Haarzuylen, Brink 2, 3455 SE  Haarzuilens. De receptie is van 

16.00 tot 18.00 uur. Kennissen van Kim worden gevraagd iets blauws in hun 

kleding te dragen.  
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Kamp Opleidingen 2017; Op 1, 2 en 3 septemberhebben we ons jaarlijkse kamp. We gaan naar  

Helvoirt. Het is altijd een gezellig samen zijn met heel veel sport&spel. Wil je nog mee, dan heb je 

geluk. Er zijn nog een paar plekjes over. Geef je snel op want VOL=vol! Klik hier voor meer informatie 

en hoe je jezelf kunt aanmelden. Het ingevulde formulier mailen naar kamp.opleidingen@aquarijn.nl  

 

Aquarijn en Sponsorkliks; Bestel je wel eens iets online? Zo ja, wist je dat je daar Aquarijn 

 mee kunt steunen? Als je bestelt via Sponsorkliks dan ontvangt Aquarijn een percentage van het door 

jouw besteedde bedrag of een vast bedrag per bestelling. Je kunt via Sponsorkliks bestellen bij meer 

dan honderd online winkels, waaronder bekende omline-winkels  als Bol.com, Wehkamp, Zalando en 

Booking.com. Ook als je eten laat bezorgen via Thuisbezorgd.nl of een restaurant reserveert via 

Dinnersite.nl ontvangt Aquarijn daar geld voor.  

En wat helemaal fantastisch is: het kost jou geen cent extra! 

Van belang is wel dat je via SponsorKliks besteld. Kijk op de starpagina van www.aquarijn.eu  

Agenda Opleidingen; Het afzwemmen op 24 juni was de laatste activiteit van Opleidingen.  

Tijdens de vakantieweken wordt er achter de schermen gewerkt aan een nieuwe indeling voor 

Zwemvaardigheid. Daarnaast zal er een nieuwe agenda gemaakt moeten worden voor het komende 

seizoen. Daarbij moet er gewacht worden op bevestiging van onze badwaterwensen. U krijgt bijtijds 

alle benodigde gegevens via de mail. Mocht je onverhoopt voor de start van het nieuwe seizoen niets 

hebben ontvangen laat dit dan even weten middels een mailtje aan opleidingen@aquarijn.nl  

 

Rest mij jullie allemaal, mede namens alle vrijwilligers bij Opleidingen, een fijne Zomervakantie toe te 

wensen. Hopelijk kunnen jullie allemaal genieten van mooi weer.  

De zwemlessen beginnen weer op 23, 25 en 26 augustus. 
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