
 
 

 

 3e Kwartaalblad 2020 

 

De Watervriendjes ! 

 

 
Het team van lesgevers. 

 

 

 

 



Zwem- en recreatievereniging Watervrienden Rotterdam. 
 

 Aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond. 
 Opgericht op 1 april 1936. 
 K.v.K. te Rotterdam nr. 40342872. 
 Internet: www.watervriendenrotterdam.nl. 
 E-mail: info@watervriendenrotterdam.nl. 
 Vertrouwenspersoon: : Cobie Tukker de Hoog. 

                                                Tel: 06-41827238 bellen, Whatsapp of 
                                                E-mail: cobie58@hotmail.com. 
 
Bestuur: 
 

 Secretaris: Paul de Jongh.                                    Tel: 06-18132118 
 Penningmeester: Nathalie de Jonghe Tukker.       Tel: 06-81178798 
 Voorzitter: Cobie Tukker de Hoog.                      Tel: 06-41827238 

 
Informatie: 
 

 Info voor nieuwe leden, via: www.watervriendenrotterdam.nl. of 
           info@watervriendenrotterdam.nl. 

 Inschrijven voor de zwemles, kan direct in het zwembad op 
maandagavond van 18.00 uur tot 18.15 uur of na 20.00 uur tot 21.00 uur.                                          
Of via de website: www.watervriendenrotterdam.nl.                                     
Bij inschrijving dient u  €10,00 inschrijfgeld zelf over te maken op:                
IBAN: NL 64 INGB 0000 767787.                                                                       
Het kan voorkomen dat wij een wachtlijst hanteren, dit is afhankelijk van 
het aantal aanmeldingen die wij hebben.                                                                                        
U krijgt een Whatsapp zodra de inschrijving definitief is.  

 De betalingen gaan via een maandelijkse machtiging die rond de 23e van 
uw rekening word afgeschreven. Op dit moment € 350,-- p.j. ( 10 
termijnen van 35,-- p.m. ) Wij werken ook met een gezin korting systeem, 
10 % korting bij een 2e kind uit het gezin en 20 % korting bij een 3e kind 
uit het gezin. 

 Opzegging van het lidmaatschap: voor de 23e van de maand is 1 
kalendermaand. Opzeggen via: info@watervriendenrotterdam.nl. 

 Info over de wachtlijst en ziekmelden, Whatsapp. Cobie: 06-41827238. 
 Info betreft leerlingvolgsysteem: Bel of App Cobie Tukker: 06-41827238. 
 Testen van kinderen naar een volgend badje: Cobie Tukker. 
 Oproepen van nieuwe leden: Cobie Tukker. 
 Betalingen: Penningmeester: Nathalie de Jonghe Tukker: 06-81178798. 

                              Penningmeester@watervriendenrotterdam.nl 



Nieuwsbrief : betreft de zwemlessen. 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Zoals u waarschijnlijk al weet zijn de RIVM regels weer wat versoepeld. 
Dit betreft ook de zwemlessen. 
 
Wij zijn op 18 mei begonnen met de zwemlessen voor de diploma baden:  
A-B-C en de Zwemvaardigheden. 
Dit was voor de kinderen maar ook voor ons een uitdaging om alles RIVM proef 
te laten verlopen. De kinderen moesten zichzelf gaan aan en uitkleden in het 
grote kleedhok. Uiteraard jongens apart van de meisjes. Maar zonder ouders. 
Dit ging gelukkig na even wennen goed.  
 
8 juni zijn we gaan uitbreiden met het AA bad ( diep ) voor het 1e lesuur. 
Hier liepen we tegen een probleem aan. Niet alle kinderen konden zichzelf 
afdrogen en aankleden omdat ze jonger zijn. Dus moesten er wat ouders bij 
komen. Die gingen toen, met hun kind in de kleine hokjes. 
Na even wennen ging dit ook weer goed. 
 
22 juni zijn we weer gaan uitbreiden met het AA bad ondiep voor het 1e lesuur. 
Ook hier was meer hulp van de ouders nodig. Aangezien het zwembad maar 13 
kleine kleedhokjes heeft, kunnen er dus ook maar 13 ouders bij de kinderen 
omkleden. Ouders in het grote hok bij de kinderen gaat niet op 1,5m. Dus weer 
een uitdaging voor ons om alles weer RIVM veilig te laten verlopen. 
 
Nu we op 29 juni voor de 2e keer al deze kinderen en ouders in het zwembad 
hebben laten komen ( ouders alleen bij het aankleden ) hebben we definitief 
moeten beslissen, dat meer uitbreiden op dit moment niet mogelijk is. 
 
Wij als bestuur hebben besloten dat: de ouders van de kinderen die geen 
zwemles krijgen, dit ook niet hoeven te betalen. 
 
We gaan in de schoolvakantie ( geen zwemlessen ) voor ons zelf uitzoeken hoe 
we na de grote vakantie de andere kinderen erbij kunnen laten komen. 
Zodra we hier een oplossing voor gevonden hebben ( gaat zeker lukken ) laten 
we dit weer via de mail weten. 
 
31 augustus gaan de scholen in Overschie weer beginnen, wij dus ook. 
Ook wij vinden het niet leuk dat dit zo moet, maar veiligheid en de RIVM regels 
blijven wij hanteren. 
 
Namens het bestuur van de Watervrienden Rotterdam. 



Verjaardagen die al geweest zijn !!!!!!!!!!!!!!!! 

 
 
In de corona tijd waren er geen zwemlessen, we hebben toen ook een aantal 
kinderen niet persoonlijk kunnen feliciteren. 
Ze hebben toen dus ook geen cadeautje van onze vereniging gehad. 
 
De onderstaande kinderen waren in deze periode jarig. 
Een aantal kinderen hebben we alweer gezien.  
Die hebben dus ook alweer hun cadeautje uitgezocht. 
 
De onderstaande kinderen, hebben we nog niet gezien. 
Deze kinderen mogen in hun 1e les alsnog een cadeautje uit komen zoeken. 
 
 
19 maart:  Jack W 
3 mei  Elfida 
25 mei Wirin 
28 mei Chloë 
31 mei Marwa 
3 juni Valentijn 
11 juni Keano v.d. W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verjaardagen  

 

juli:    7- meester Ronald 

           13- Nora P 

           22- Ivo 

augustus:  1- Jelaisa 

                    4- Abdurahmaan 

                    9-  Tobias 

                    13- Abdurrahman 

                    18- Maisara 

                    19- Fitz 

                    21- Keano v.d. 

          22- Nora v.d.  en Himani 

                   25-  Iyad 

                   28- Bejan 

                  31- Veselin 

 

September:   4- Wolf   

                 12- Aiden en Amiesha 

                        14- Maysa 

                        15- Lise 

                        18- Justin 

                        24- James 



3e kwartaal planning: 
 

 
6 juli : Diplomazwemmen A-B-C en de Zwemvaardigheden. 
Helaas moet dit ook aangepast worden door de RIVM regels. 
 
Per kind mogen er 2 volwassenen mee komen om te kijken. 
GEEN kinderen, omdat de volwassenen rondom het zwembad op 
stoelen geplaatst worden. Dit is te gevaarlijk voor de kinderen. 
 
Alle betrokken ouders hebben een brief gehad met daarop het 
aangepaste programma voor deze avond. 
 
Kleding eisen voor het diplomazwemmen:  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

13 juli: De laatste zwemles voor de grote vakantie. 
           Normaal gesproken hebben we dan een ouder/ kind les. 
 
Nu hebben we voor alle kinderen die nu al zwemmen een 
verrassing. 
             

          DIT GAAT HEEL LEUK WORDEN !!!!!!!!!!!!!!  
 

31 augustus is weer de 1e zwemles. 


