NIEUWSBRIEF MAART 2018
Beste leden,
Hierbij ontvangen jullie onze eerste nieuwsbrief van dit jaar.
Het heeft iets langer geduurd, aangezien we in het nieuwe jaar al meteen voor het
carnavalsseizoen stonden en wij nog op belangrijke informatie aan het wachten waren. Maar
daar zo meteen meer over.
Het bestuur en kaderleden hopen dat jullie het nieuwe jaar goed begonnen zijn en er samen
met ons een mooi en plezierig zwemjaar van gaan maken.

50 jarig bestaan Reddingsbrigade Watervrienden Sittard
Ja beste leden, op 28 april a.s. bestaat onze vereniging maar liefst 50 jaar.
Dit moet natuurlijk gevierd worden. Wij hebben daarom op zaterdag 28 april een feestavond
in de Stadbroekermolen te Sittard.
Het behalen van deze mijlpaal geeft ons tevens de gelegenheid om er ook meteen een
mooie reünie van te maken.
Wij zouden het dan ook heel leuk vinden om heel wat oud leden te mogen verwelkomen op
onze receptie deze avond. Dus mochten jullie iemand kennen die vroeger bij ons heeft
gezwommen, in de wedstrijdploeg, waterpoloteam, heeft gedoken, bij het kunst en
figuurzwemmen of bij de reddingsbrigade heeft gezeten, zegt het voort. Jullie zijn allen van
harte welkom en we zouden het leuk vinden om oude gezichten weer terug te zien en onder
het genot van een hapje en een drankje gezellig bij te kunnen praten over het heden maar
zeker ook het verleden.

Deze avond zal plaatsvinden in de:
Stadbroekermolen,
Jacqueline Roufsweg 1 te Sittard.

Het programma ziet er als volgt uit:
18:00 tot 19:30 uur: Receptie in de Molenaarszaal.
Wij serveren diverse dranken en hapjes tijdens deze receptie.
Daarna zal een feestavond plaatsvinden voor genodigden.

Uiteraard dienen jullie je aan te melden voor deze receptie.
Aanmelden kan tot 1 apil a.s., op ons e-mailadres: info@reddingsbrigadewatervriendensittard.nl
Vermeldt hierin duidelijk je naam en e-mailadres en het aantal personen.
Wij zien jullie graag op zaterdag 28 april.

Licentie
Zoals in onze vorige nieuwsbrief vermeld, waren wij op dat moment bezig om onze licentie
te behalen voor 2018.
Met trots mogen wij jullie dan ook mededelen dat wij de nieuwe licentie in de pocket
hebben.
Wij gaan onze zwemlessen natuurlijk volgens de nieuwe lesmethoden geven. Hierbij ligt de
nadruk meer op jezelf redden dan op zwemtechniek. Wij als Reddingsbrigade Watervrienden
Sittard vinden techniek echter net zo belangrijk. Omdat met een goede techniek, het
uithoudingsvermogen toeneemt. Dus daar blijven wij als vereniging wel nog altijd veel
aandacht aan besteden.
Mochten jullie nog vragen hebben hierover, stel deze dan gerust bij een van onze
badcoördinatoren in de kantine van het zwembad.

Pasen
Pasen staat langzaam aan ook weer voor de deur.
Op zondag 4 maart hebben al onze watervriendjes een leuke kleurplaat ontvangen voor onze
kleurwedstrijd. Mocht je hem niet hebben gekregen omdat wij jou gemist hebben, op onze
facebooksite en website wordt de kleurplaat tevens weer geplaatst zodat jullie hem altijd
nog thuis uit kunnen printen.
Van ieder lesuur worden weer 3 winnaars gekozen waar we uiteraard weer een leuk
presentje voor hebben.
Dus doe jullie best en laat jullie mooiste creaties zien.
Wij wensen jullie veel kleurplezier.

Wij wensen jullie de komende tijd weer veel zwemplezier toe en tot onze volgende
nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
Bestuur en Kaderleden,
Reddingsbrigade Watervrienden Sittard

