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Beste leden,  

 

Na een welverdiende zomervakantie gaat het zwemseizoen weer van start op donderdag 1 september. 

Middels deze brief willen wij jullie informeren over de trainingstijden en de trainers voor het komend 

seizoen. De trainingstijden en trainersbezetting ziet er als volgt uit: 

 

Hoofdtrainer: Vacature  

 

Tijdstip  Groep    Trainers 

18.15 – 19.00  Junior Redder 1/2   Daan, Aafke en Sietze 

18.15 – 19.00  Junior Redder 3/4   Marco, Tamara en Rick  

18.15 – 19.00  Zwemmend Redder 1  Rudy, Celina en Peter 

19.00 – 19.45  Zwemmend Redder 3  Lennard en Johanna  

19.00 – 19.45  Zwemmend Redder 4  Wietse en Quincy  

19.00 – 19.45  Lifesaver 1     Hedwig en Ylse  

20.30 – 21.15  Lifesaver 2   Lennard en Richard  

20.30 – 21.15  Wedstrijd En Recreatiegroep Lynn en Annie  

 

We hebben er ook dit jaar voor gekozen om de junior redders 1 en 2, en 3 en 4 samen te voegen. Dit in 

verband met de groepsgrootte.  

We hopen jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn, dan horen we dat 

graag. Je kunt ons bereiken door een mailtje te sturen naar: binnencommissie@rbdrachten.nl 

 

Zoals jullie misschien allemaal wel gezien hebben, is onze website helemaal vernieuwd.  

Daarom wil de commissie PR & Werving van alle groepen een mooie foto maken en deze op de website 

plaatsen. Deze foto's zullen in normale kledij gemaakt worden, dus niet in badkleding.  

 

De foto's zullen gemaakt worden op donderdag 22 september. Dat duurt nog een paar weken maar 

schrijf het alvast in je agenda! Trek je mooiste kleren aan en dan maken we er een prachtfoto van!  

 

We hopen iedereen weer te zien op donderdag 1 september! 

 

Met vriendelijke groet namens de binnencommissie, 

 

Lisette Endema 

Binnencommissie RB Drachten 

Postbus 95 
9200 AB Drachten 
info@rbdrachten.nl 
www.rbdrachten.nl 

 Aan:   alle leden van Reddingsbrigade Drachten 

 

Datum:     Donderdag 25 augustus 2016 

Onderwerp:    Start seizoen 2016-2017 

Ons kenmerk:    

Behandeld door:    Lisette Endema 

e-mail:   Lisette@rbdrachten 
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