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Bestuur ZV “De Wildert”: 

Arie Havermans 
Cobi Rombouts 
Jordie Winkenius 
Hella Vriends 
Marloes Willemsen 
Laura van Aert 
 
Secretariaat: 

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

Jaarvergadering en bingo  

Sponsorzwemmen 

 
 
  

 

Wedstrijden:  

 17 mrt: recreanten in Etten-Leur 

 17 mrt: JJS in Breda 

 24 mrt: KNZB in Zundert 

 7 april: master in Hulst 

 14 april: recreanten in Etten-Leur 

Nieuwsbrief  ZV De Wildert 

 

www.zvdewildert.nl www.facebook.com/zvdewildert 

Geen zwemmen:  

 Za 2 t/m do 7 maart (carnaval)  

 Za 30 maart 

 Ma 8 april  

 Do 18 t/m ma 22 april (pasen) 

 Za 27 april 

BELANGRIJKE DATA 

 

Bijdragen aan Facebook? 
Kan jij goed overweg met Facebook? Vind je het leuk om te bloggen, 
vloggen, schrijven en te delen? Dan zoeken we jou/jullie! Het lijkt ons leuk 
om de berichten op de Facebook pagina van de zwemvereniging te laten 
vormen door de zwemmers, want zonder zwemmers zou de 
zwemvereniging immers niet bestaan. Wie kan er nou beter zeggen hoe 
iets is gegaan dan jullie?! 
 
Lijkt dit je wat? Stuur dan een mailtje naar zvdewildert@hotmail.com. Heb 
je nog geen (ervaring met) Facebook maar lijkt het je toch leuk bij te 
dragen, dat kan ook!!  
 
Zo houden we samen de Facebook leuk en interessant. 

 

Vrijdagavond 15 maart is het weer tijd voor de jaarvergadering en 
de bingo van 2019. Tijdens de jaarvergadering worden de 
belangrijke zaken en de financiën van afgelopen jaar besproken. Dit 
is voor iedereen interessant om te horen, dus wij hopen veel leden 
deze avond te zien. 
Aansluitend aan de jaarvergadering zal weer een spetterende bingo 
gehouden worden. Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, broertjes en 
zusjes zijn deze avond ook welkom! 
De jaarvergadering en de bingo vinden plaats bij Café, Zaal Den 
Hoek, Rucphenseweg 14 in Klein-Zundert en zal om 19.30 starten. 

Bestuur ZV “De Wildert”: 

Arie Havermans  

Cobi Rombouts  

Jordie Winkenius 

Jolanda Winkenius 

Marloes Willemsen  

Laura van Aert  

Ruben Aarts 

 
Secretariaat: 

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

Kledingzwemmen: 

 11 maart junioren 

 13 maart senioren 

 10 april senioren 

 15 april junioren 

 

Ook dit jaar zullen we weer gaan sponsorzwemmen voor het goede doel. Voor de junioren zal dit zijn 
op maandag 1 april en voor de senioren op woensdag 3 april. We zwemmen dit jaar om geld in te 
zamelen voor de Vrolijke Vrienden. De Vrolijke Vrienden zijn een gezellige groep beperkte mensen 
die wekelijks net als wij zwemmen bij zwembad De Wildert. Deze mensen genieten volop van deze 
zwemuren en met ons ingezameld geld kunnen ze hier nog lang mee door gaan. Een erg mooi 
initiatief! De lijsten voor het sponsorzwemmen zijn ondertussen uitgereikt aan de zwemmers. 
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