
 

 

 
 

 

OPENSTELLING SHOWROOM 
De showroom is komende zaterdag 27 juni weer geopend. 
Van 11.00 tot 16.00 uur bent u welkom in de Kebajastraat 
23 (ingang Sarongweg 23), 1336 NA Almere Buiten 
(Indische buurt bij de tenniskooi). 
In juli is er geen openstelling op zaterdag..........lees meer. 

 

 

 

 
 

 

MAAK KENNIS MET REFLECT H2O 
Vanaf volgende week, als we de verwachting mogen gelo-
ven, is het ook in Nederland zomer. Dus volop genieten 
van de zon en baantjes trekken in de open lucht. Hoe fijn 
dat voor het lichaam is, hoe slecht het is voor het haar. 
Chloor, zon, zout allemaal ........lees meer. 

 

 

 

 
 

 

TRUNKS VOOR IEDEREEN 
Bij meisjes en dames gaat tijdens trainingen in de open 
lucht het badpak aan de kant en wordt er gezwommen in 
een sportbikini. En de heren/jongens? Blijven die zwem-
men in de jammers of gaan die ook op z'n zomers. Dat kan 
in een slip maar ook in een trunk......lees meer. 

 

 

 

 
 

 

SWIMMERE TALENT 
Sinds het begin van SwimMere zwemsport, sponsort 
SwimMere diverse zwemmers. De groep zwemmers is in 
de afgelopen jaren verschillende keren gewijzigd. Na het 
stoppen van Guusje Vrieze sponsort SwimMere op dit mo-
ment nog drie zwemmers:........lees meer. 

 

 

 

 
 

 

WAAR LAAT U AL UW TRAININGSSPULLEN 
Grote tassen en kleine tassen. Rugtassen en sporttassen, 
mesh bags en goggle cases. SwimMere heeft een ruime 
collectie tassen van Arena, Speedo, Essenuoto, Funkita, 
Funky Trunks en Lane 4. Allemaal prima tassen. Voor elke 
zwemmer een .......lees meer. 

 

 

 

 
 

 

STAND GELDERSE MINIOREN FINALE 
In het weekend van 13 en 14 juni heeft SwimMere met 
een stand gestaan bij de Gelderse Minioren Finale in Vaas-
sen. Het is altijd een heel werk om alles te regelen; dit jaar 
niet met eigen auto, maar een bus gehuurd voor de 6 volle 
kledingrekken, brilstandaard ........leer meer. 

 

 

Webwinkel contact informatie klik hier 

SwimMere zwemsport 

Showroom: Kebajastraat 23 (ingang Sarongweg 23) 

 1336 NA  ALMERE 

Postadres: Marisbergstraat 15 

 1333 ZN  Almere 

Tel.:  06-12548660  036-5246625 

E-mail: carolien.brama@swimmerezwemsport.nl 

Web: www.swimmerezwemsport.nl 
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