
Op 19 juli vind de laatste 

lesavond plaats. Hierna zal de 

brigade 6 weken gesloten zijn 

in verband met de 

zomervakantie. Op 6 

September starten we weer 

om 19:00 in het grote bad. 

Iedereen is dan natuurlijk 

weer van harte welkom.   

Vakantie  

Datums voor in de 

agenda: 

• Brevetzwemmen op 

maandag 14 juni 2010 

vanaf 19:00 

• Vriendjesdag op 

maandag 21 juni 2010 

• Laatste lesdag 19 juli 

2010 

• Start nieuwe seizoen 6 

september 2010 

7 Juni 2010 

 

 

Contact: 

Reddingsbrigade “Luctor 

et Emergo” Terneuzen 

Website: http://www.red-

luctor-et-emergo.nl 

e-mail: info@red-luctor-et-

emergo.nl 

Postbanknummer 62 34 544 

t.n.v.: R.B.Luctor et Emergo, 

Terneuzen 

 

 

 

 

De week na het examen is het 

de vriendjes dag. Dit zal 

plaatsvinden op maandag 21 

juni vanaf 19:00 gewoon zoals 

altijd.  

Iedereen mag vriendjes, 

vriendinnetjes, broertjes, 

zusjes, neefjes of nichtjes 

meenemen die het leuk 

vinden om eens een keer te 

komen kijken en mee te doen.  

Deze avond zullen we een 

aantal gewone lessen volgen 

om te laten zien wat het 

reddingszwemmen is. 

Daarnaast willen we ook wat 

leuke activiteiten toevoegen 

om er een gezellige avond van 

te maken.   

 

 

Vriendjesdag Brevet Zwemmen 

Maandag 14 juni is het dan 

eindelijk zover, brevet 

zwemmen. Iedereen die in de 

periode juni mag afzwemmen 

heeft de kans zijn of haar 

diploma te behalen.  

De brief met daarop de 

informatie is vorige week 

meegegeven. Ben je hem 

kwijt geraakt of snap je het 

niet dan kan je altijd even wat 

aan je badmeester of -juf 

vragen.  

Ouders en opa en oma’s zijn 

van harte welkom om te 

komen kijken. Zij kunnen 

hiervoor plaats nemen op de 

tribune in het bad. Je kan hier 

gewoon je schoenen 

aanhouden.  

Via deze nieuwsbrief wensen 

wij iedereen veel succes! 

Schooljaar 2010—2011 

Het schooljaar is bijna 

afgelopen. Nog een aantal 

weken en dan zullen vele van 

ons lekker vakantie gaan 

vieren.  

Het volgende schooljaar 

starten we weer zoals 

gewoonlijk. Dan zal er in de 

periode van november en mei 

weer brevet zwemmen zijn.  

De dagen in de vakantie 

zullen we weer proberen wat 

spelavonden te organiseren.  

Ook willen we een 

clubkampioenschap 

reddendzwemmen 

organiseren. Hierbij kunnen er 

op verschillende onderdelen 

van het reddingszwemmen 

prijzen gewonnen worden.  
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