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Lichtjeszwemmen – 30 oktober 

Speculaaspoppen – bestelformulieren retour 6 november 

Sinterklaasfeest – 4 december 

Kerstvakantie – geen lessen 

Nieuwjaarsinstuif – 8 januari 

EM-lessen en theorie 

 

Lichtjeszwemmen 

Op 30 oktober hebben we lichtjeszwemmen. De lessen 

worden gegeven met speciale verlichting, dus dat is mooi om 

te zien. Jullie gaan vast ook genieten van deze avond. 

 

 

 

 

 

Speculaaspoppen verkoop 

Onze leden verkopen dit jaar speculaaspoppen van 500 gram. De poppen kosten €5,- en daarvan gaat 

minimaal €2,75 naar de clubkas. Een mooie manier om als brigade een extra zakcentje te verdienen 

en voor de mensen die ons steunen door een pop te kopen een lekkere traktatie. 

Bestelformulieren hebben jullie eerder al tijdens 

de les en in de mail gehad. De bestelformulieren 

moeten uiterlijk 6 november zijn ingeleverd. Dan 

worden de poppen besteld en heeft iedereen ze 

voor Sinterklaas in huis.  
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Sinterklaasviering 

Op 4 december is de sinterklaasviering van onze vereniging. Er 

is op de normale lestijden een spelcircuit voor al onze leden. 

Reddingsbrigade Basis, Compleet en Junior Redder zwemmen 

van 17:30 tot 18:20; Zwemmend Redder zwemt van 18:20 tot 

19:10; en Lifesaver en volwassenen van 19:10 tot 20:00. 

De spelletjes zijn in het water, dus zorg dat je je zwemkleding 

mee hebt! 

We hopen dat er ook nog bezoek komt van Pieten. Wie weet 

brengen ze dan ook hun zwembroek mee. 

 

 

 

 

 

Kerstvakantie 

Op 25 december en 1 januari is iedereen 

druk met kerstvieren en het inluiden van 

het nieuwe jaar. Er zijn dan geen lessen. 

Zodat jullie allemaal kunnen genieten van 

een welverdiende vakantie.  

 

Nieuwsjaarsinstuif 

Op 8 januari luiden we samen het nieuwe 

jaar in. We gaan lekker gezellig zwemmen 

en ouders, broertjes, zusjes, vriendjes en 

vriendinnetjes zijn ook welkom. Dat is van 

17:30 tot 19:00 voor de leden van Junior 

redder en Zwemmend redder. Voor 

Lifesaver 1, 2 en 3  en de volwassenen 

groep is er om 19:00 een les. 
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Theorieles  

Zwemmers van Lifesaver 1, 2 en 3, worden opgeleid om drenkelingen te kunnen redden. Ze moeten 

niet alleen de technieken beheersen waar ze eerder les in hebben gehad, maar ook verantwoord in 

actie kunnen komen. Om daarop goed voorbereid te worden, krijgen de lifesavers theorieles. Tijdens 

de theorieles leren ze hoe te kijken naar het aanpakken van een redding.  

Meer informatie over en een schema voor deze lessen ontvangen de zwemmers van Lifesaver 1, 2 en 

3 persoonlijk. 


