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Datums voor in
de agenda:
 Op maandagavond 1
december komen de
pieten ons een bezoek
brengen
 15 december oefening
ijsongevallen, hierbij
is het zwemmen tot
20:30 voor allen
 23 december is het
sponsorzwemmen
 29 december is het
geen zwemmen
 5 januari 2015 starten
de lessen weer

Contact:
Reddingsbrigade “Luctor
et Emergo” Terneuzen
Website: http://www.redluctor-et-emergo.nl
e-mail: info@red-luctor-etemergo.nl
Postbanknummer 62 34 544
t.n.v.: R.B.Luctor et Emergo,
Terneuzen

(Her)Examen zwemmen

Instructeurs

Sponsorzwemmen

In deze nieuwsbrief blikken
we terug op de activiteiten die
geweest zijn en de activiteiten
die gaan komen.

Wij zijn ook zeer blij te vermelden dat Jan van Maren
en Annemeé van den Branden zijn geslaagd voor hun
instructeurs diploma.

Op maandagavond 23 december organiseren we
sponsor zwemmen voor
Stichting KiKa.

Allereerst het examen. In het
voortraject zijn een aantal
technieken opnieuw aangeleerd. Met name is er meer
aandacht geweest voor de
zeemansslag.
Ook is met de examencommissie afgestemd dat de manier van beoordelen en aanleren van de zwemslagen gelijk
getrokken moet worden met
de rest van de brigades in
Zeeland.
Het examen zelf is goed verlopen. Meer dan 95% van de
leden is de avond geslaagd
voor het diploma waarvoor zij
gezwommen hebben. Iedereen die geslaagd is voor zijn
of haar examen willen wij via
deze weg nogmaals hartelijk
feliciteren. Op naar het volgende diploma!

In het traject dat doorlopen
wordt moeten 4 opdrachten
gedaan worden. De opdrachten hebben betrekking
op het lesgeven, het organiseren van een verenigingsactiviteit en het afnemen
van een examen. Tijdens
het traject worden workshops gevolgd, theoretische
en praktische opdrachten
gemaakt en uiteindelijk
wordt er door externe examinatoren een praktisch
examen afgenomen.
Wij zijn blij en trots dat Jan
en Annemeé het traject
goed hebben afgerond. Zeker zijn we trots op het feit
dat ze de eerste van
Zeeland zijn.

Deze actie houdt in dat kinderen in 1,5 uur zoveel mogelijk banen zwemmen.
Familie en vrienden kunnen
hierbij de kinderen sponsoren voor een bedrag per
baantje (25 m) of voor een
vast bedrag.
Wij hopen zo samen een
mooi bedrag op te halen dat
wij stichting KIKA kunnen
doneren.
Voor deze avond zoeken wij
nog een aantal vrijwilligers.
Onder andere mensen die
willen helpen bij het tellen
van de banen. Komende
week krijgen de leden de
formulieren mee voor het
sponsor zwemmen. Hierop
kunt u ook aangeven of u
wilt helpen.

Jan en Annemeé, Van Harte!

We hopen dat we er met
zijn allen een mooie avond
van kunnen maken.

Bewaking

Komende activiteiten

Kerstvakantie

Onze Reddingsbrigade heeft
inmiddels al een aantal jaar
geen vast bewakingsgebied
meer. Waardoor het voor ons
lastig is onze leden de kans te
bieden om het geleerde in de
praktijk te brengen.

Op maandag 1 december komende de pieten ons een bezoek brengen.

Maandagavond 29 december
is geen zwemmen in verband met de vakantie. We
starten weer op maandag 5
januari.

Door de samenwerking met
andere brigades, in dit geval
brigade Middelburg, zijn een
aantal van onze leden wezen
helpen bij bewaking van de
intocht van Sinterklaas.
Het was een enorm succes en
voor herhaling vatbaar!

Op 15 december oefenen we
ijsongevallen. De winterperiode nadert, hoewel dit aan de
temperatuur nog niet te merken is. We gaan weer oefenen
met wak zwemmen.
Tijdens deze avond worden
met matten en zeilen verschillende situaties nagebootst die
ook kunnen voorkomen als
iemand door het ijs zakt. Alle
leden mogen komen zwemmen van 19:00—20:30.

12 januari starten we met
kleren zwemmen. Voor de
eisen omtrent kleding verwijzen wij naar onze website
of naar leden van de technische commissie.
Wij wensen jullie allemaal
prettige feestdagen!

