AQUA TIENEN

Aqua Tienen is ontstaan uit de Katholieke
Zwemclub van Tienen. Ze is een van de
oudste sportclubs van de stad.
Op 1 april 1965 is de club gesticht en
momenteel heeft ze een honderdtal actieve
leden. Deze leden zijn allemaal recreatieve
sportbeoefenaars.
Het is precies in dit recreatieve aspect dat
“de vereniging” haar werkelijke zin van haar
bestaan kan vinden.
Mensen “ontmoeten” elkaar een tweetal keer
per week en het gezellig samenzijn dat erop
volgt maakt deel uit van de noodzaak om
mensen te verenigen.
Mensen zijn van nature uit geen eenzaten, en
ze zoeken telkens opnieuw “lotgenoten” om
dingen samen te doen en te beleven. Dit
ondervinden de mensen van Aqua Tienen
reeds generaties lang. We stellen immers
vast dat er een goede doorstroming is van
ouders en kinderen en dat daardoor de
“aflossing” gewaarborgd is.

Omdat voor ons
zwemmen
belangrijk is !!

Het belangrijkste doel van de vereniging is
met zwemmen bezig zijn, in welke vorm dan
ook. De baby’s leren wennen aan het water
samen met hun ouders.

Elke maandag is er een halfuur aquagym
voor degene die daar behoefte aan hebben.
De echte zwemmers zorgen ervoor dat ze bij
elke beurt hun aantal kilometers halen. De
jeugd kan zwemmen of spelen.
Op aanvraag wordt er ook eenmaal per jaar
aan brevetzwemmen gedaan. Alle faciliteiten
van het zwembad mogen gebruikt worden.
Een andere activiteit van de club is haar
jaarlijks clubfeest. Hier kan iedereen tijdens
een etentje rustig met elkaar bijpraten en de
kinderen met elkaar spelen.
De toekomst ziet er goed uit, zeker nu de
vereniging kan beschikken over een prachtig
nieuw zwembad met glijbaan, babybad,
stroomversnelling, …
Ook is er een cafetaria aan verbonden zodat
het “après-zwemmen” in het
verenigingsleven echt tot zijn recht kan
komen.
Aqua Tienen … een sportkring door, voor
en met mensen !!
Het bestuur

De zwemuren voor onze
club zijn als volgt:

Elke maandagavond van
19u30 tot 20u30
Elke vrijdagavond van
18u30 tot 19u30

Zwembad ‘De Blyckaert’ - Tienen

Voor meer inlichtingen:
Yvan Bergans tel. 016/81 29 66
Hilde Maes tel. 016/ 82 20 86

