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Bestuur 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van onze voorzitter, Ineke de Rooij, en vice-voorzitter, Arthur van 
Gent. 
Zij hebben beiden aangegeven wegens drukke werkzaamheden (privé en/of binnen AquAmigos) keuzes te hebben 
moeten maken en na de zomervakantie geen deel meer uit te kunnen maken van ons bestuur. Wij respecteren 
hun keuze, maar vinden het ook jammer dat we twee zeer gedreven, ervaren bestuursleden moeten gaan missen. 
Ook vanaf deze plaats willen wij hen heel hartelijk danken voor hun zeer grote inzet binnen ons bestuur. 
 

Hans Eenshuistra, oud-voorzitter van DEZV en vertrouwenspersoon van onze vereniging, heeft toegezegd de taak 
van voorzitter tijdelijk op zich te willen nemen. Maar we zijn met spoed op zoek naar een nieuwe voorzitter en 
vice-voorzitter.  
Vanwege de vele activiteiten zouden wij het bestuur graag willen uitbreiden met meerdere bestuursleden zodat 
niet alles steeds op de schouders van de zelfde personen komt.  
Dus als je denkt dat één van deze taken wel iets voor jou zou kunnen zijn of je kent iemand die wel geschikt zou 
kunnen zijn, dan horen wij het heel graag. Maar het hoeft niet iemand te zijn die al lid is van AquAmigos. Het mag 

ook een oud-lid zijn, of iemand die wel affiniteit heeft met (zwem)sport en een bestuurlijke taak op zich zou willen 
nemen.  

En als een lid van onze vereniging een potentieel bestuurslid aandraagt dat uiteindelijk, bij gebleken 

geschiktheid en bereidheid, ook daadwerkelijk als bestuurslid aan de slag gaat, willen wij dat graag 

belonen! 
 
Voor vragen over de vacatures of andere vragen, kunt u altijd terecht bij: 
John te  Brake, penningmeester: penningmeester@aquamigos.nl 
Jeannette de Laat, secretaris: secretaris@aquamigos.nl 
 

Sponsorcommissie 
Sponsoring is een belangrijke bron van inkomsten voor de vereniging om de boel lekker door te laten draaien. We 
hebben dan ook al enige tijd de mogelijkheid om vooral voor bedrijven AquAmigos te steunen als sponsor Goud, 

Zilver of Brons, voor een bedrag van € 500, € 250 of € 125.  
 
En om dit uit te breiden hebben we nu ook de mogelijkheid om  ”Vriend van AquAmigos” te worden. 

Vriend van AquAmigos worden kun je alléén doen, als familie of bv als waterpoloteam. 
Je kunt al Vriend van AquAmigos worden vanaf € 50.00 per jaar.  
 
Mooi is het om te zien dat de eerste zes Vrienden al binnen zijn, dus wie volgt …… 

Wil je meer weten dan horen we het graag, vul eventueel  het contactformulier in op de site in. 
 

Lopende Acties 
Op dit moment lopen er verschillende acties om onze financiën aan te vullen: 

 De Grote Clubactie: allen welbekend. 
De boekjes zijn alweer uitgedeeld. 
Veel succes bij het verkopen! 
 

 
 De Rabobank “Spek de Clubkas” actie,  

voor leden van de Rabobank De Langstraat (Waalwijk,  
Drunen, Sprang-Capelle, Kaatsheuvel, Loon op Zand).  

Iedereen die is aangesloten bij Rabobank  
De Langstraat kan zijn stem(men)  

uitbrengen op AquAmigos. 
  

  

mailto:penningmeester@aquamigos.nl
mailto:secretaris@aquamigos.nl
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 Vetos Clubactie bij garage De Kort in Nieuwkuijk:  

deze actie geldt alleen voor werkplaatsfacturen.  
Garage De Kort verdeelt aan het einde van de  

actieperiode het sponsorbedrag dat zij  
beschikbaar stelt over de verenigingen  
die zich hebben aangemeld  

(waaronder dus AquAmigos)  
in verhouding van de factuuromzet.  

 
Zwem4daagse 
In de kerstvakantie zal voor de 5e keer onze Zwem4daagse worden georganiseerd. Noteer de data alvast in de 
agenda: 28, 29 en 30 december 2015 en 2 januari 2016 (maandag, dinsdag en woensdag van 17.30 tot 20.00 uur 
en zaterdag van 15.00 tot 17.00 uur). 

 
Voor de organisatie van de Zwem4daagse zijn wij nog op zoek naar twee enthousiaste personen (m/v) die ons 
team komen versterken.  
Er is een ge-update draaiboek 2014-2015 aanwezig. 

Wat vragen wij van een medeorganisator: 
- 2 of 3 keer voor de Zwem4daagse een vergadering bijwonen; deze vindt plaats in de avond; in de periode 

half september tot eind december 

- Zwem4daagse promoten  

- Vrijwilligers werven binnen en buiten de vereniging voor en tijdens de Zwem4daagse 

- Kleine uitvoerende taken in de voorbereiding: contacten leggen, boodschappen doen, EHBO vastleggen 

enz. Dit in overleg met de andere teamleden 

- Aanwezigheid minimaal één van de vier dagen tijdens de Zwem4daagse 

- Eigen initiatief, inzet en aanspreekpunt voor de Zwem4daagse. 

Heb je interesse? Neem dan contact op met José van Laarhoven, jose.vanlaarhoven@stichtingdeschroef.nl 
of 06-30036503 

 
AquAgames 
Zondag 20 september zijn in Vlijmen de AquAgames gehouden. Een groot succes, mede dankzij de vele 

vrijwilligers en vooral de werkgroep: Angelo van Drunen, Melissa van der Geld, John Koevoets en Maaike Walters. 
Het kostte veel voorbereiding, maar het was geweldig! 

Meer hierover kun je terug vinden op onderstaande link: 
https://www.facebook.com/AquAmigos-Zwemvereniging-493103764128625/timeline/?ref=hl 
 

 
Kantine 
HULP IN DE KANTINE!! 
In de zomer  van 2014 is AquAmigos gestart met de exploitatie van de kantine in Die Heygrave. Inmiddels zijn we 
een jaar verder en er kan gerust gesteld worden dat dit een groot succes is geworden. Naast het financiële succes 
zijn er vele complimenten geweest van diverse gebruikers, de gemeente maar uiteraard ook van onze leden. Er is 

meer clubgevoel en er zijn diverse activiteiten georganiseerd (nieuwjaarsreceptie, carnavalsborrel, 
vrijwilligersavond) die anders nooit zouden hebben plaatsgevonden. Dit willen wij natuurlijk kunnen blijven doen! 
  
Het afgelopen seizoen zijn er ruim 20 vrijwilligers geweest die dit mogelijk hebben gemaakt. Om de druk van al 
deze mensen wat te verlagen zijn wij op zoek naar extra vrijwilligers die op donderdag of vrijdag mee willen 
helpen in de kantine. Daarnaast zijn er diverse weekendactiviteiten zoals (sport)evenementen in de sporthal, 
zwemwedstrijden en diplomazwemmen. 

  
We hopen daarom op voldoende vrijwillige aanmeldingen waardoor het voor ons allen ook vrijwilligerswerk blijft. 
Aanmelden kan via arthur.van.gent@brabantwater.nl 

  

mailto:jose.vanlaarhoven@stichtingdeschroef.nl
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Opleidingszwemmen 

Op 11 juli jl. mochten weer een aantal kinderen diplomazwemmen en ze zijn allemaal geslaagd! Nog gefeliciteerd! 

Daardoor kwamen er weer plaatsen vrij en konden in september weer nieuwe kinderen starten met hun zwem-
ABC. 

 
Vanaf dit seizoen is Kune van Noorden coördinator van het opleidingszwemmen. Voor vragen kun je bij haar 
terecht, liefst via de mail. Maar op donderdag tussen 17.00 en 18.30 uur is ze ook telefonisch bereikbaar.  
Het lesrooster staat inmiddels op de website en hangt ook op het mededelingenbord bij het zwembad. 
 

Ook nog graag aandacht voor het volgende. 
Wij zoeken nog steeds vrijwilligers. Dus lijkt het je leuk om tijdens de les van je kind zelf mee te helpen met 
zwemles geven, meld dat dan aan Kune van Noorden.  
 
Met vriendelijke groet, 
Kune van Noorden, 
elementair zwemmen 

e-mail: opleidingen@aquamigos.nl, tel. 06-34933982 

 
Waterpolo 
Na een mooie zomervakantie heeft de waterpoloafdeling met een groot aantal teams meegedaan bij het SBC 2000 

toernooi in Breda op 4-5-6 september 2015.  Hier zijn mooie resultaten geboekt door onze teams!  
https://www.facebook.com/SBC2000zomertoernooi?fref=ts 
 
De competitie is inmiddels is gestart op 19 september 2015. 
We doen dit jaar met 13 teams mee in de competitie (6 jeugdteams en 7 seniorenteams) en zijn hiermee de 
tweede vereniging in Brabant, Zeeland en Limburg. Daarnaast doen we nog mee in een miniorencompetitie, deze 
is bestemd voor de allerjongste waterpoloër/ster. 

Mocht je interesse heb om eens wat proeftrainingen mee te doen laat het ons weten, ook mag je gerust eens een 
vriendje of vriendinnetje meenemen. Je bent van harte welkom! 
Rest mij nog aan iedereen een mooi waterpoloseizoen toe te wensen! 
 
Met vriendelijk waterpologroet 
Namens de waterpolocommissie 
Rob Oomens 

 

Open water zwemmen 
Afgelopen zomer hebben enkele AquAmigos zwemmers meegedaan met het open water zwemmen: Brian 
Korthout, Joost de Kroon en Rik van Gasteren.  
 
Brian heeft de 5 km gezwommen in Vught. 
  
Op het NK 3 km vrije slag Masters is Joost 3e geworden in de 50+ categorie. 
Joost is tevens winnaar geworden van de 1 km vrije slag Masters 50+ wedstrijd in Vught in de IJzeren Man. 

Rik werd 3e op de 1 km vrije slag Masters in de 50+ categorie bij de wedstrijd in Vianen. 

 
Joost is 4e geworden in het vrije slag Brabant Beker-klassement van alle Brabantse Masters ongeacht leeftijd (> 
20 jaar). Rik is daarin 21e geworden. 
Joost is 5e geworden in het landelijke vrije slag Masters 50+ klassement. Rik is daarin 13e geworden 

 

Wedstrijdzwemmen 
Een nieuw seizoen, een nieuw begin 
De wedstrijdgroep is in dit nieuwe seizoen al weer flink aan het trainen in Die Heygrave om de vijfde plaats in de 

hoogste regio klasse het komend minimaal te evenaren en de doelstelling is zelfs een plaats bij de eerste vier. Een 

groot deel van de groep heeft in de zomer buiten doorgetraind in het buitenbad in Sprang Capelle. 
 
De wedstrijdgroep van AquAmigos zwemt dit jaar drie programma’s: de zwemcompetitie, het minioren/swimkick 
zwemmen en limietwedstrijden. Vanwege een gebrek aan tegenstand zijn we dit jaar gestopt met de onderlinge 
vierkamp, waar onze AquAmigoszwemmers in veel leeftijdsklassen alle medailles wegkaapten en alleen aan elkaar 
tegenstand hadden.  

mailto:opleidingen@aquamigos.nll
https://www.facebook.com/SBC2000zomertoernooi?fref=ts
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Hiervoor in de plaats gaan we twee limietwedstrijden organiseren in Vlijmen en deelnemen aan een aantal 
wedstrijden in de regio. 
Dit seizoen zijn wel de regels voor de starts aangepast, bij een valse start wordt er geen herstart meer gegeven. 
Zoals ook in grote internationale wedstrijden betekent een valse start een diskwalificatie. 

 
Op 4 oktober start het seizoen met een competitiewedstrijd in Andel en de eerste thuiswedstrijd in Vlijmen staat 
op 11 oktober op het programma: een swimkickwedstrijd. 

We zijn heel blij dat we na een jaar afwezigheid twee kanjers weer terug hebben in de groep: Laura van Engelen 
en Brian Korthout.  
 
Ook zijn er in de vroege ochtend op woensdag en vrijdag nieuwe mogelijkheden om extra te trainen en is ons 
trainerscorps inmiddels goed op sterkte om op niveau alle trainingen te geven.  
 

Naast het feit dat we nu al twee kandidaten hebben voor de officialcursus, wordt onze officialcoördinator Hans van 
de Weijenberg per 1 januari aanstaande voorzitter van de Official Commissie Brabant. Het zou heel goed zijn, als 
we nog veel meer officials op kunnen gaan leiden. Hieronder volgt een uitleg over de mogelijkheden.  
 
Het aantal wedstrijdzwemmers, masters en swimkick deelnemers is het afgelopen jaar behoorlijk toegenomen, 
wat niet alleen voor meer drukte zorgt op de trainingen maar ook aangeeft dat het wedstrijdzwemmen bij 
AquAmigos in de lift zit. 

 

Met vriendelijke sportgroet, 
TC Wedstrijdzwemmen 
wedstrijdzwemmen@aquamigos.nl 

 
Officials wedstrijdzwemmen 
Voor het goed laten verlopen van zwemwedstrijden zullen er altijd vrijwilligers gezocht moeten worden die bereid 
zijn om een opleiding tot official te volgen. Zonder zwemmers geen wedstrijd, maar zonder officials ook niet. 
De tijd die je kwijt bent aan deze opleidingen is beperkt. Dit varieert van een paar avonden tot, als je bevoegdheid 
K of 1 wil halen, een paar jaar. De tijd die je kwijt bent op de dagen dat je als official moet fungeren is ook 
beperkt. Je dient ten minste vier wedstrijden per jaar te fungeren maar omdat je, als je kinderen moeten 

zwemmen, vermoedelijk toch in het zwembad zit, is deze tijd te verwaarlozen. Bijkomend voordeel als official is, 
dat je altijd de beste zitplaatsen hebt aan de rand van het bad. 
 
Bij de KNZB is er de mogelijkheid om verschillende opleidingen te volgen. Je hebt de keuze uit de opleiding: 
Bevoegdheid 4: cursus van 4 à 6 dagdelen van 2,5 uur en een praktijkles. Hierna volgt een mondeling examen 
van 20 minuten en een beoordeling tijdens een wedstrijd in het zwembad. 

Bevoegdheid 3: na ten minste 1 jaar en 6 wedstrijden gefungeerd te hebben en na nog een beoordeling, krijg je 

de bevoegdheid 3. 
Bevoegdheid 2: cursus van 2 dagdelen van 2,5 uur. Hierna volgt geen examen maar wordt je tijdens een 
wedstrijd beoordeeld. 
Bevoegdheid J: cursus van 3 à 4 dagdelen van 2,5 uur. Hierna wordt je tijdens een wedstrijd beoordeeld. 
Bevoegdheid K: Cursus van 4 à 6 dagdelen van 2,5 uur gevolgd door een mondeling examen van 30 minuten. 
Daarna wordt je nog 2 maal in de praktijk beoordeeld. Deze cursus kan alleen op uitnodiging van de Official 
Commissie Brabant (OCB) gevolgd worden. Je moet voor deze opleiding ook de bevoegdheid J hebben. 

Bevoegdheid 1: Na een periode van 3 jaar begeleid te zijn volgt een examen in een andere kring waar je dan 
een beoordeling krijgt. Voor deze opleiding moet je minimaal 3 jaar als K gefungeerd hebben en uitgenodigd 
worden door de KOC. 
 
Het zou bij AquAmigos, wat betreft het aantal officials, zo moeten zijn dat men altijd een eigen volledige bezetting 
kan invullen bij een wedstrijd in het eigen bad. Dit houdt in dat je, als je uitgaat van zwembad “Die Heygrave”, 1 

scheidsrechter, 2 kamprechters, 1 starter, 2 jurysecretarissen en 12 tijdwaarnemers moet hebben wat neerkomt 
op tenminste 18 officials. 
Momenteel hebben we bij AquAmigos, doordat er de laatste jaren een aantal mensen zijn gestopt en er bijna 
niemand meer bij is gekomen, slechts 17 officials. Van deze 17 officials hebben er inmiddels 3 aangegeven te 

overwegen om ermee te stoppen. De hoogste tijd dus om nieuwe aanwas te ronselen om het aantal weer op peil 
te krijgen maar ook om de gemiddelde leeftijd wat omlaag te halen. 
 

AquAmigos heeft op dit moment de beschikking over: 
3 Officials met de bevoegdheid 123J 
1  Official met de bevoegdheid 23JK 
1 Official met de bevoegdheid 23 

mailto:wedstrijdzwemmen@aquamigos.nl
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2 Officials met de bevoegdheid 3J 
6 Officials met de bevoegdheid 3 
4 Officials met de bevoegdheid 4 

 

 
Zoals je ziet, komen we vooral bij de tijdwaarnemers een aantal mensen tekort. Dit zou op korte termijn 
aangevuld moeten worden, maar ook de doorstroming naar een hogere bevoegdheid, bijvoorbeeld J, K of 2, zou 

wenselijk zijn. 
Mocht je dus tijd en zin hebben om een opleiding te gaan volgen, meld je dan aan bij een van de leden van de 
Technische Commissie en mocht je meer informatie willen hebben dan kun je altijd bij mij terecht. 
 
Hans van de Weijenberg 
Officialcoördinator AquAmigos 

 

Recreatief 
Ook voor degenen die niet in wedstrijdverband willen zwemmen, zijn er bij onze vereniging mogelijkheden. 

Kinderen kunnen bijvoorbeeld snorkelen op zondagochtend van 9.30 tot 10.30 uur en voor volwassenen zijn er 
mogelijkheden om te zwemmen op maandagavond van 21.30 tot 22.30, op dinsdagavond van 21.00 tot 22.00 uur 
en op woensdag- en vrijdagochtend tussen 6.00 en 7.30 uur. Op al deze uren is er ook nog ruimte voor meer 
zwemmers, dus als je familie, vrienden of collega’s kent die graag willen zwemmen: ze zijn meer dan welkom!  
 

Snorkelen 
In de vorige nieuwsbrief is al gemeld dat er aan de bestaande drie snorkeldiploma's een extra diploma zou worden 
toegevoegd. Dit is inmiddels gerealiseerd waardoor het totale snorkelpakket voortaan uit vier diploma's bestaat 
namelijk: 

* ASPIRANT SNORKELDIPLOMA-A (nieuw) 
* SNORKELDIPLOMA-A 
* SNORKELDIPLOMA-B 
* SNORKELDIPLOMA-C  
 Op 5 juli 2015 is voor de eerste keer met succes het ASPIRANT SNORKELDIPLOMA-A afgenomen en zoals u 
wellicht al op onze website en Facebook heeft kunnen lezen hadden onderstaande leerlingen hiervoor de primeur: 

* Ruben Gouda 
* Timo van Hees 
* Esmee van Hooft 
* Pepijn Klomp 
* Renske Mulder 
* Kevin Rakotomalala 

  

Het aspirant snorkeldiploma-A is ingevoerd omdat de leeftijd waarop leerlingen bij het snorkelen instromen in de 
loop der jaren steeds lager is geworden. Door het invoeren van dit diploma is de stap naar het eerste diploma wat 
minder groot geworden. Net zoals bij het behalen van het reguliere zwem-ABC het behalen van het eerste diploma 
de langste/moeilijkste leerweg heeft, is dit ook bij het eerste snorkeldiploma de grootste hobbel. Alles is nieuw, 
alles moet nog worden (aan-)geleerd. Niet alleen de techniek, maar ook de veiligheid o.a. oren, is bij het 
snorkelen erg belangrijk! 
Natuurlijk is het behalen van de diploma's niet het belangrijkste, maar de leerlingen vinden het wel leuk om naast 

het plezier en de uitdaging die het snorkelen hen bieden, ook van tijd tot tijd een diploma in ontvangst te mogen 
nemen. 
Juist omdat kinderen tegenwoordig zo jong "afzwemmen" voor het reguliere zwem-ABC, vinden wij als 
snorkelafdeling het heel belangrijk dat de kinderen regelmatig blijven zwemmen, omdat er van tijd tot tijd 
aandacht aan de zwemtechniek moet worden blijven besteed. Helaas bestaat het schoolzwemmen niet meer wat 
in het verleden deze rol was toebedeeld, gelukkig is er bij AquAmigos de mogelijkheid dat leden voor één en 

hetzelfde maandbedrag van meerdere disciplines gebruik kunnen maken. We kunnen het niet vaak genoeg 
benadrukken: maak gebruik van meerdere facetten/afdelingen binnen AquAmigos, bijvoorbeeld snorkelen én 
swimkick etc. 
  

Vanaf deze plaats wil ik graag alle snorkeltrainers bedanken voor hun enthousiasme en belangeloze inzet waarmee 
zij het mogelijk maken iedere zondagmorgen in kleine groepjes de snorkeltrainingen te kunnen verzorgen, 
CHAPEAU!!! 

  
Namens de snorkelafdeling, 
Tonnie van Oers-van Helvoort 
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Informatie trainings- en lestijden 
Noteer alvast de data waarop niet gezwommen kan worden: 

Die Heygrave Vlijmen 
De volgende lessen en trainingen vervallen: 
Herfstvakantie: 

- zaterdag 24 oktober 2015: middagtraining van 15.30 tot 16.30 uur vervalt ivm diplomazwemmen 
gemeente 

- dinsdag 27 oktober 2015: training 18.00 – 19.00 uur vervalt 

- woensdag 28 oktober 2015: 16.30 tot 18.00 uur: ABC-zwemmen en brevetzwemmen vervalt 
- zaterdag 31 oktober 2015: 7.30 tot 9.30 uur: ABC-zwemmen en brevetzwemmen vervalt 
- zondag 1 november 2015: waterpolotraining van 12.30 tot 13.30 uur vervalt 

Sinterklaas: 
- zondag 6 december 2015: waterpolotraining van 12.30 tot 13.30 uur vervalt 

Kerstvakantie: 
- dinsdag 22 december 2015: .00 – 19.00 uur vervalt 

- woensdag 23 december 2015: 16.30 tot 18.00 uur: ABC-zwemmen en brevetzwemmen vervalt 
- donderdag 24 december 2015: alle trainingen vervallen 
- vrijdag 25 december 2015: alle trainingen vervallen 
- zaterdag 26 december 2015: alle trainingen vervallen 

- zondag 27 december 2015: snorkelles en waterpolotraining vervallen 
- dinsdag 29 december 2015: trainingen tot 20.00 uur vervallen ivm zwem4daagse 

- woensdag 30 december 2015: 16.30 tot 18.00 uur: ABC-zwemmen en brevetzwemmen vervalt (wel 
zwem4daagse) 

- donderdag 31 december 2015: alle trainingen vervallen 
- vrijdag 1 januari 2016: alle trainingen vervallen 
- zaterdag 2 januari 2016: alle lessen en trainingen vervallen 
- zondag 3 januari 2016: waterpolotraining van 12.30 tot 13.30 uur vervalt 

 

Waterpolotrainingen in zwembad Die Heygrave op zondag vervallen als er zwemwedstrijden zijn gepland.  
In elk geval gaan de trainingen in verband met wedstrijden niet door op: 

- zondag 11 oktober 2015 
- zondag 15 november 2015 

Omdat nog niet alle zwemwedstrijden definitief vastliggen, komen er wellicht nog data bij. Je hoort dit van de 
trainers. 

 

Zwembad Olympia Waalwijk 
De volgende trainingen vervallen: 
Herfstvakantie: 

- maandag 26 oktober 2015 
- woensdag 28 oktober 2015 

- maandag 21 december 2015 
- woensdag 23 december 2015 
- maandag 28 december 2015 
- woensdag 30 december 2015 

 

Sportiom Den Bosch 
De volgende trainingen vervallen: 
Kerstvakantie: 

- zondag 20 december 2015 
- zondag 27 december 2015 
- zondag 3 januari 2016 

 
 

UITERAARD KUNNEN ER ALTIJD WIJZIGINGEN KOMEN OP DEZE INFORMATIE.  

WIJZIGINGEN WORDEN DOORGEGEVEN DOOR DE TRAINERS EN/OF VIA DE WEBSITE.  
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Ledenadministratie 
Wilt je wijzigingen in je gegevens (adres, telefoonnummer, e-mail adres) altijd even doorgeven aan onze 
ledenadministrateur, Frans van Zundert: ledenadministratie@aquamigos.nl, zodat onze ledenlijst altijd up-to-date 

is en blijft? 
 
Uiteraard hopen wij dat je nog heel lang lid van AquAmigos wilt blijven, maar als je toch op wilt zeggen, houd dan 
rekening met de opzegtermijn. Het lidmaatschap eindigt op de laatste dag van de maand ná de maand van 

opzegging (dus opzeggen in de maand februari, ongeacht op welke datum in februari, betekent dat 
het lidmaatschap eindigt op 31 maart). 
 
En als je deze nieuwsbrief nog via de post ontvangt, maar wel een e-mail adres hebt, dan zou het heel fijn zijn als 
je je e-mail adres zou willen doorgeven aan onze ledenadministrateur. Dan heel graag een mailtje naar 
ledenadministratie@aquamigos.nl, onder vermelding van uw naam en adres. 
  

mailto:ledenadministratie@aquamigos.nl
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Sponsoren: 
 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en nog 6 Vrienden van AquAmigos via het sponsorpakket 

Goud, Zilver, Brons of Vriend 

http://www.taxidehart.nl/
http://www.hkeetels.nl/
http://www.tomschoenen.nl/
http://www.pannekoekenbakker.nl/Heusden
http://www.oghypothekenenverzekeringen.nl/home/
http://www.expertdrunen.nl/
http://www.jb-bedrijfshulpverlening.nl/
http://www.zuivelboerderijdekern.nl/
javascript: void(0)
http://www.aliens.nl/
http://www.vugts.nu/
http://www.voicetronics.nl/
http://www.rijschoolvvz.nl/
http://www.vandegriendtbeveiligingen.nl/
http://www.head.com/swimming/?region=nl
http://www.shoeby.nl/

