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BI JZONDERE DATA 

Diplomazwemmen: 

30-11-2014 Sinterklaas zwemmen  

NIEUW COORDINATOR 

Sinds een aantal maanden is Ina Verspeek   naast haar bestuurlijke 

functie ook de coördinatie van de opleidingsgroep overgenomen. 

Doel is om een verbetering in de communicatie te krijgen en om alle 

partijen nader tot elkaar te laten komen. Ook staan we open voor 

verbeteringen en zijn we continu aan het kijken naar mogelijkheden 

hiervoor. 

Nieuwe kaderleden  gezocht zwemopleiding ABC 

Altijd al iets willen betekenen voor een leuke vereniging? 

Heb je een passie voor lesgeven of voor zwemmen en heb je een paar uurtje (±3 uur p/w) 

tijd over? 

Wij hebben daar een leuke oplossing voor: Kom ons kader versterken! Wij bieden je een 

leuk team van vrijwilligers en een goede begeleiding. Daarnaast zijn er nog andere extra 

voordelen. 

Op alle dagen dat wij lesgeven kunnen wij nog ondersteuning gebruiken: op de woensdag-

avonden van 18:30 tot 19:30 en op de zondagochtenden van 9:30 tot 10:30  zoeken we 

nog (hulp)kaderleden. 

Interesse, neem dan snel contact met ons op. 

Sandra van Heur of  Ina Verspeek 

Stuur een mail naar opleiding@eszet-swalmen.nl  www.eszet-swalmen.nl 

KADER GEZOCHT 

Groepje 1, 3 en 5 

Zondag 09.30-10.00u  

en  

Woensdag 18.30-19.00u 

Groepje 2 en 4 

Zondag 10.00-10.30u  

en  

Woensdag 19.00-19.30u 

A, B en C 

Zondag 09.30-10.30u  

en  

Woensdag 18.30-19.30u 

INDELING ZWEMTIJDEN 

Wij kunnen ons voorstellen dat jullie vragen hebben over het leszwemmen of de vor-

deringen van uw kind. 

Aanspreekpunt voor en na het leszwemmen zijn Sandra van Heur en Chantal Schrij-

newerkers. 

Wij vragen jullie vriendelijk bij vragen hun aan te spreken. 

VRAGEN 

Na het behalen van de B diploma is 

het bij Zwem- & Poloclub Eszet nog 
niet afgelopen met zwemmen, want 

dan begint de zwemsport pas echt. 

Laat je kind de nieuwe Inge de Bruijn 

of Pieter van de Hoogeband worden 

bij de wedstrijdgroep, waar ze op een 

leuke en vooral fanatieke manier pro-

beren steeds snellere tijden te zwem-

men. 

Interesse kan kenbaar gemaakt wor-

d e n  b i j :  L e o n i e  L e n n a r d s 

(0645796570) 

WEDSTRI JDGROEP 

DIPLOMA ZWEMMEN 

Op 16 November hebben 9 leerlingen het diploma voor A, 

B of C diploma behaald. We zijn erg trots op onze zwem-

mers, voor de foto’s en meer informatie kijk onze site.      

Van Harte gefeliciteerd allemaal!!! 


