
Nieuwsbrief januari/februari 2019 

 

 

 
   

 

 

  

 

 
 

Het bestuur van Zwemvereniging “De Wildert” wenst iedereen 
een gezond en sportief 2019! 

Nieuwjaarsborrel 
Om het nieuwe jaar in te luiden willen we graag met onze seniorenleden 
proosten tijdens de nieuwjaarsborrel. Dit is op woensdag 9 januari na afloop 
van de training, om 22.00 uur in de kantine van het zwembad.  
 
Jaarvergadering en bingo 
De jaarvergadering en bingo worden op vrijdag 15 maart gehouden bij Café, 
Zaal Den Hoek, Rucphenseweg 14 in Klein-Zundert. Deze avond zal het 
afgelopen zwemjaar besproken worden, inclusief wat daar allemaal bij komt 
kijken. We hopen hier dan ook veel leden te zien. De avond zal om 19.30 
starten. De uitnodiging zal volgen per mail.  

GELUKKIG NIEUWJAAR!  

 
 
  Activiteiten: 

 9 januari: nieuwjaarsborrel 

 15 maart: jaarvergadering en 
bingo 

 

Wedstrijden:  

 13 jan: KNZB in Kapelle 

 20 jan: JJS in Oosterhout 

 3 feb: Recreanten in Zundert 

 10 feb: KNZB in Kapelle 

 17 feb: limiet in Eindhoven 
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Geen zwemmen:  

 1 t/m 5 januari 
(kerstvakantie) 

 
 

BELANGRIJKE DATA 

 

OVERLEVINGSZWEMMEN 
In 2019 bieden wij voor de seniorleden weer graag het 
overlevingszwemmen aan, als een vervolg van het 
zwemvaardigheidszwemmen. Hiervoor wordt getraind 
op de eerste woensdag van de maand. In januari zal dit 
dus de 9e zijn. Kledingeisen zijn als volgt: lange 
spijkerbroek, trui met lange mouwen en dichte 
(sport)schoenen met sokken. 

 

Bestuur ZV “De Wildert”: 

Arie Havermans  

Cobi Rombouts  

Jolanda Winkenius 

Jordie Winkenius  

Marloes Willemsen  

Laura van Aert  

Ruben Aarts 

 
Secretariaat: 

Laarakkerstraat 5 
4881 NK  Zundert 
 
@:zvdewildert@hotmail.com 
NL28 RABO 0160 5507 50 

VRIJWILLIGERS 
Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden 
maar ook naar mensen die ons met kleine puntjes 
willen helpen. Vele handen maken licht werk! Neem 
gerust met ons contact op om te informeren!! 

Ook in 2018 heeft zwemvereniging De 
Wildert weer mee gedaan met de Grote 
Clubactie. Hiervoor hebben de leden een 
groot aantal loten verkocht waardoor we met 
z'n allen weer een mooi bedrag opgehaald 
hebben voor de kas van de club. Wij willen 
iedereen die loten verkocht of gekocht heeft 
bedanken voor de bijdrage en wij hopen dat 
er mooie prijzen gevallen zijn op de door 
ons verkochte loten! De uitslag is te vinden 
op:  
https://clubactie.nl/prijzen-en-winnaars. 

 

 

DE GROTE CLUBACTIE 

Het nieuwe jaar beginnen we weer met het 
uitdelen van de facturen. Graag willen wij 
ons adressenbestand  up-to-date houden. 
Wij vragen jullie de adressen op de factuur te 

controleren en wijzigingen door te geven.  

FACTUREN 

http://www.zvdewildert.nl/
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