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NIEUW bij de R.B.Z.O.D.: 
Survival en conditie zwemmen voor: 
Special kids. (Voor wie zijn deze lessen?)  

 Kinderen met een verstandelijke beperking op het speciaal onderwijs 
 Leeftijd, 8 t/m 12 jaar 
 In het bezit van zwemdiploma A 

 
 Dus bent u voor uw kind opzoek naar een sport die u tot nu toe nog niet kon vinden? 
 Dan heeft u die NU gevonden!  
 
     (Waar zijn de lessen en wat zijn de kosten?) 

 In het Aquarenabad te Emmen bij de Reddingsbrigade Zuid Oost Drenthe 
 Op zaterdagochtend van 9.45-10.30 uur 
 De lessen worden gegeven door een instructeur die ook ervaring heeft met deze doelgroep 
 Kosten zijn € 70 per jaar (Dit lidmaatschapsgeld betalen alle leden, na 1 januari 2018 €75) 

 
De kinderen kunnen elk jaar afzwemmen voor een survivaldiploma, gezelligheid en het werken aan 
de conditie staan voorop! 

 

 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanmelden voor de lessen kan op de volgende manieren: 

 Per telefoon: Margriet Arents 0591-621878 
 

  Op de website www.rbzod.nl  en dan naar de speciaal aangemaakte pagina gaan die voor 
deze doelgroepen is aangemaakt. 

 
  Via de facebookpagina van de vereniging  www.facebook.com/rbzod  

 
 
Wij hebben er ontzettend veel zin in en zien jullie graag na de zomervakantie! 
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NIEUW bij de R.B.Z.O.D.: 
Survival en conditie zwemmen voor: 
Kinderen met een maatje meer   (Voor wie zijn deze lessen?) 

 Kinderen met overgewicht die af willen vallen 
 Leeftijd, 8 t/m 12 jaar 
 In het bezit van zwemdiploma A 

 
 Dus bent u voor uw kind opzoek naar een sport die u tot nu toe nog niet kon vinden ? 
 Dan heeft u die NU gevonden! 
 

(Waar zijn de lessen en wat kost het?) 
 In het Aquarenabad te Emmen bij de Reddingsbrigade Zuid Oost Drenthe 
 Op zaterdagochtend van 10.30-11.15 uur 
 De lessen worden gegeven door een ervaren instructeur die zelf ook veel is afgevallen 
 Kosten zijn € 70 per jaar (Dit lidmaatschapsgeld betalen alle leden, na 1 januari 2018 €75) 
 De kinderen kunnen elk jaar afzwemmen voor een survivaldiploma, gezelligheid en het 

werken aan de conditie staan voorop! 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
------------------- 
Aanmelden voor de lessen 
kan op de volgende 
manieren: 

 Per telefoon: Margriet Arents 0591-621878 
 

 Op de website  www.rbzod.nl  en dan naar de speciaal aangemaakte pagina gaan die voor 
deze doelgroepen is aangemaakt. 

 
  Via de facebookpagina van de vereniging  www.facebook.com/rbzod  

 
 
Wij hebben er ontzettend veel zin in en zien jullie graag na de zomervakantie! 
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Aanmeldpagina Special kids. 
 
Naam    :……………………………………………………………………... 
Geboorte datum :……………………………………………………………………... 
Adres   :……………………………………………………………………... 
Telefoon nummer :……………………………………………………………………... 
e-mail adres   :……………………………………………………………………... 
School   :…………………………………………………………………....... 
i.b.v. zwemdiploma :A    B   C (omcirkel welke uw kind heeft) 
 
Soort beperking :……………………………………………………………………... 
                   ………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………. 
 
 
Na de aanmelding wordt er contact met u opgenomen over wanneer 
de lessen gaan starten. Uw kind kan eerst twee keer gratis meedoen 
om te kijken of het wat voor hem/haar is. 
 
Na de kennismakingslessen besluit u of uw kind lid wordt en wordt 
de verdere inschrijving en contributie geregeld. 



                
 
 
 
 
 Emmen 
 Zuid Oost Drenthe 
  

Aanmeldpagina Kinderen met een maatje meer   
 
Naam    :……………………………………………………………………... 
Geboorte datum :……………………………………………………………………... 
Adres   :……………………………………………………………………... 
Telefoon nummer :……………………………………………………………………... 
e-mail adres   :……………………………………………………………………... 
 
i.b.v. zwemdiploma :A    B   C (omcirkel welke uw kind heeft) 
 
 
Na de aanmelding wordt er contact met u opgenomen over wanneer 
de lessen gaan starten. Uw kind kan eerst twee keer gratis meedoen 
om te kijken of het wat voor hem/haar is. 
 
Na de kennismakingslessen besluit u of uw kind lid wordt en wordt 
de verdere inschrijving en contributie geregeld. 
 


