Heb jij je zwemdiploma A en B
en zwem je graag?
Ben je tijdens de zomervakantie nog op het strand geweest? Heb je daar
strandwachters gezien die opletten of mensen in de zee niet in de problemen
komen? Als jij A en B hebt kun je al goed zwemmen, maar dat betekent niet dat
ze jou niet in de gaten hoeven te houden op het strand!
Jij kunt ook leren hoe je iemand die niet kan zwemmen uit het water kunt
redden, want er zijn nog een heleboel kinderen en zelfs grote mensen die dit niet
kunnen. Die verdrinken als ze in het water vallen. Om iemand te kunnen redden,
is het wel belangrijk om regelmatig te blijven zwemmen. Helaas zijn er steeds
meer scholen die wegens bezuinigingen het schoolzwemmen afschaffen.
In Fijnaart hebben we een reddingsbrigade, Brigade het Volkerak heet die. Bij
ons kun je iedere week, met uitzondering van de schoolvakanties, lekker komen
zwemmen en al spelenderwijs leren we je dan hoe je dat moet doen: jezelf
redden en iemand uit het water redden. We hebben daar wel 10 diploma’s voor!
1 keer per jaar zwemmen we hiervoor af, dus we hebben in het jaar voldoende
tijd om voor de diploma’s te oefenen en nog allerlei andere leuke dingen te
doen.
Wij zwemmen op woensdagavond in 4 groepen. De eerste groep zwemt van
18.45 tot 19.25 uur. De kosten voor junioren (= leden tot en met 15 jaar)
bedragen € 4,25 per maand.
Dus heb jij je zwemdiploma A en B, vind jij zwemmen hartstikke leuk en vind
je het ook nog leuk om er 1 keer per jaar een diploma bij te halen, kom dan op
woensdagavond een keertje gratis mee zwemmen, dan kun je zelf kijken of je de
reddingsbrigade leuk vind.
Wij zouden het leuk vinden als je komt!
Met sportieve groet,
Brigade het Volkerak.

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij:
Claudia Derene (secretaresse), tel.: 0168-464906
www.reddingsbrigadefijnaart.nl

