
 

  

                                                                                      Drukwerk mede mogelijk gemaakt door:  

Op 25 oktober mogen de 

ouders mee komen zwemmen 

met de kinderen. Hiervoor 

wordt een speciaal 

programma in elkaar gezet. 

Deze dag is het 1 uur 

zwemmen, van 19:00 tot 

20:00 uur 

Daarnaast worden we vereerd 

met een bezoek van 

Sinterklaar op 29 november. 

Op 6 december doen we een 

proefexamen om te kijken of 

elke leerling klaar is om 

examen te zwemmen.  

Aktiviteiten 2010 

• Data voor in de 

agenda:  

• Start kleren zwemmen 

en theorie op 11 

oktober  

• Ouder + kind 

zwemmen op 25 

oktober 

• Bezoek Sinterklaas op 

29 november 

• Proef examen op 6 

december 

• Brevet zwemmen op 

maandag 13 december 

vanaf 19:00 

• Spelletjesavond op 20 

december 

• Geen les op 27 

december 

• Ijsongeval op 10 

januari 2011  

20 September 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 

Aktiviteiten 2010 

Op 20 december is er weer 

een spelletjesavond voor alle 

leerlingen van de 

reddingsbrigade. 

Op 27 december is er geen 

les. 

 

Aktiviteiten 2011 

In 2011 starten we op 10 

januari met het oefenen van 

het ijsongeval. Hierdoor 

krijgen de leerlingen een idee 

hoe het is om onder het ijs te 

zwemmen. Ze worden geleerd 

om rustig te blijven en de weg 

naar de opening te zoeken.  

Aan het einde van het 

schooljaar willen we 

clubkampioenschappen 

organiseren waarbij prijzen 

gewonnen kunnen worden.  

Ook hebben we nog een keer 

vriendjesdag. 

Kosten brevet zwemmen 

bedragen: 

Brevet 1 t/m 6 € 7,00 

Diploma A en B € 9,50 

Deze kosten voldoen voor 29 

november via de bank op 

onder genoemd 

postbanknummer met 

vermelding van naam 

kandidaat en brevet. Contant 

afrekenen aan de balie kan 

ook.  

Niet betaald, is geen 

diploma mee. 

Theorieles voor brevet 6, 

diploma A en B is in de 

vergaderruimte. (let-op: 25 

oktober is het niet in verband 

met de vakantie) 

Theorieboek kan aangevraagd 

worden aan de balie. 

Kosten brevet zwemmen Brevet Zwemmen 

Op maandag 13 december is 

het weer brevet zwemmen. 

Vanaf 19:00 starten we 

hiermee. U, vrienden en 

familie, zijn uitgenodigd 

hierbij aanwezig te zijn.  

Vanaf 11 oktober wordt er 

daarom gestart met het 

zwemmen met kleding. Zo 

kunnen alle leerlingen wennen 

aan het examen. Daarnaast 

proeven ze op deze manier 

ook wat het inhoud om met 

kleding aan een drenkeling uit 

het water te halen.  

Voor leerlingen voor Brevet 6, 

A of B starten de theorie 

lessen vanaf 11 oktober. Dit 

start om 19:00 uur en duurt 

tot 20:00 uur, in de 

vergaderzaal van het 

zwembad. Aansluitend is het 

zwemmen. Theorie duurt 

totaal 6 weken.  

Voor vragen kunt u terecht bij 

José Tanghe. tel.: 0115-

692257 of 

tanghef@zeelandnet.nl 

 

Kledingeisen 

De eisen die gesteld worden 

voor het zwemmen met 

kleiding: 

� Shirt, trui, blouse of hemd 

met lange mouwen. 

� Lange (spijker)broek tot 

minimaal de enkels (lange 

broeken die naadloos 

aansluiten op de huid zijn niet 

toegestaan). 

� Rok / jurk tot over de knie 

Graag uw aandacht hiervoor. 
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