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Ledenbrief mei 2017 

Dag Flamingo’s, 

Eerst en vooral willen wij IEDEREEN nogmaals bedanken voor de 

mederwerking aan onze ‘beestige’ show! De commentaren zijn 

lovend en dat is dankzij al jullie hulp! Indien je nog eens wil 

terugblikken, kan je een DVD kopen ter waarde van 20 euro. Gelieve 

deze dan ook over te schrijven op onze gekende rekening BE 42 

0013 3343 5354 met duidelijke vermelding DVD SHOW + je naam + 

je groep. 

BK Senioren op 1 mei te Zwevegem 

Op 1 mei zwemmen de flamingo’s een thuismatch. Het Belgisch 

Kampioenschap Senioren wordt namelijk georganiseerd door onze 

club. Supporters zijn dus méér dan welkom! In de voormiddag zijn 

het technische routines en in de namiddag de vrije routines. 

Luxemburg: 5 – 7 mei  

Van 5 tot 7 mei gaan we met de miniemen, kadetten en junioren 

naar Luxemburg. De bus vertrekt op vrijdag 5 mei om 17u aan het 

zwembad. De solo’s van miniemen, kadetten en junioren worden op 

vrijdag gezwommen en zullen dus met auto’s vroeger moeten gaan. 

De zondag zullen we normaal gezien om 20u30-21u terug zijn aan 

het zwembad van Zwevegem. Meer info volgt via aparte email. 

Indien je dit nog niet betaald hebt, gelieve 100 euro te storten voor 

1 mei op onze gekende rekening BE 42 0013 3343 5354 met 

vermelding van: “Luxemburg + je naam”. 

Geen training op 5 en 6 mei 

Er is dan ook GEEN training op vrijdag 5 mei en zaterdag 6 mei voor 

alle groepen.  
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Brevettendag 6 mei 

De brevettendag voor groep 1, 2 en 3 gaat door op 6 mei in 

Liedekerke. Voorlopig hebben we nog niet voldoende plaatsen in de 

auto’s voor alle meisjes, dus als er ouders zijn die alsnog kunnen 

rijden, dan mogen ze dit zeker laten weten op 

meert_k@hotmail.com. We vertrekken aan het zwembad van 

Zwevegem om 11u30. De autoverdeling zal later via mail 

gecommuniceerd worden.  

Vriendjesdag op 13 mei 

Op zaterdag 13 mei is het VRIENDJESDAG! Breng dus maar allemaal 

jullie vriendinnetje mee, maar zorg dat ze 25m kunnen zwemmen ;-) 

Dit gaat door op de normale trainingsuren. 

Recreameeting 21 mei te Deurne 

De recreameeting gaat dit jaar door op zondag 21 mei in het Arena 

zwembad, Gabriël Vervoortstraat 8, 2100 Antwerpen/Deurne. 

Zowel recrea 1 als recrea 2 nemen hieraan deel. De meeting begint 

om 13u. De meisjes worden verwacht om zelf hun vervoer te 

regelen.  

!BELANGRIJK! Groot onderhoud zwembad Zwevegem 

!BELANGRIJK! 

In de maand juni (vanaf zondag 4 juni tot 25 juni) is er groot 

onderhoud in het zwembad van Zwevegem. Alle training op 

donderdag en vrijdag in Zwevegem worden afgelast in juni met 

uitzondering van donderdag 29 en vrijdag 30 juni. 

De training in Harelbeke en Avelgem blijven wel doorgaan in juni, 

ook tijdens de examens. 
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Op zaterdag gaan we de training WEL laten doorgaan, maar moeten 

ze in plaats van hun zwemgerief, hun loopschoenen en turngerief 

meebrengen☺! De trainingsuren blijven voor alle groepen gelijk! 

Indien er iets niet duidelijk is, neem dan gerust contact op met de 

trainster. 

Initiatielessen september 2017 

Kennen jullie meisjes tussen 6 en 10 jaar, maak dan zeker en vast 

reclame met onze initiatielessen die we organiseren in september. 

Enthousiastelingen zijn elke zaterdag welkom van 11u tot 13u om 

eens te komen proberen. Alle info kan je vinden op de flyer in 

bijlage. Maak dus maar veel vriendinnetjes warm voor onze 

superleuke sport☺!  

Nog een leuke afsluiter: trainster Lize is tijdens het showweekend 

mama geworden van (een hopelijk toekomstige waterballerina) 

LILY! Dikke proficiat!! 

 

 


