campagne waterveilig
Beste ouder/verzorger,
Elk jaar gebeuren er helaas steeds meer
verdrinkingsongevallen. Daarom heeft de Heldense
Reddingsbrigade en het beweegteam ‘lekker in je vel’
van stichting Prisma het initiatief genomen om hier
iets aan te gaan doen.
Vandaag heeft uw zoon/dochter via school
deelgenomen aan een les waterveilig. Tijdens
deze les is door instructeurs van de Heldense
Reddingsbrigade en leraren van school geprobeerd
om de deelnemers bewust te maken van de gevaren
van water. Met als doel dat zij zichzelf en ook anderen
beter kunnen helpen als men in nood komt in of bij het
water. Er is vandaag gekeken naar de zwemtechniek
van uw zoon/dochter, er is geoefend met het vragen
om hulp, met het toespreken, er is een droge redding
met een drenkeling uitgevoerd, en gekeken naar de

zelfredzaamheid met diverse drijfmiddelen.
Alleen een les is natuurlijk niet voldoende om uw
zoon/dochter waterveiliger te maken, vandaar dat
de Heldense Reddingsbrigade ook elk jaar een
vakantie APK organiseert, waar alle onderdelen nog
veel uitgebreider aan bod komen. Meer informatie
hierover vind u op de andere zijde van dit blad. Ook
raden we u aan om regelmatig met uw kind te gaan
zwemmen, waardoor ze de geleerde zwemtechniek
van de zwemles minder snel kwijt raken.
En als laatste willen we ook zwembad Kessel,
zwembad de Heldense Bossen, Laco zwembad Peel
en Maas, en zwembad Beringerzand bedanken voor
het kosteloos openstellen van hun bad waardoor wij
dit mogelijk hebben kunnen maken.
Wilt uw meer informatie of tips voor een veilig
verblijf bij het water kijk dan op de website van de
reddingsbrigade! www.heldensereddingsbrigade.nl

VAKANTIE-APK
VOOR EEN ZOMER VOL ZWEMPLEZIER!
Met een veilig gevoel op vakantie?
Als reddingsbrigade zien we regelmatig kinderen
die niet meer goed kunnen zwemmen, ook stijgt het
aantal verdrinkingen en vermissingen de laatste
jaren.
Kan uw kind nog goed zwemmen? Weet hij wat hij
moet doen als hij in gevaar terecht komt?
De Heldense Reddingsbrigade biedt een vakantie
APK aan, bestaande uit een cursus van 5 lessen,
waarna kinderen veiliger kunnen zwemmen deze
zomervakantie.
De ouders mogen de laatste les samen met hun
kind mee doen. Aan het einde van deze les zal er
ook nog een informatie beenkomst plaatsvinden met
diverse praktische tips.
Waar:
Voor wie:
Data:
Tijd:
Kosten:

Wij behandelen met de kinderen onder andere:
•
Zwemtechniek
•
Conditionele vaardigheid
•
Zelfredzaamheid in diverse situaties
•
Hoe te spelen met en tussen vlotten, strand
ballen en andere drijf middelen?
•
Wat te doen als je in stromend water terecht
komt?
•
Wat te doen als je uit een boot valt of
eronder komt?
•
Hoe werkt een zwem - of reddingsvest?
•
Wat moet je doen als je verdwaald bent?
•
Hoe kun je anderen helpen/redden?

Zwembad Waterloat in Panningen
Iedereen die minimaal diploma A van het zwem ABC heeft
Zondag 11 juni, 18 juni, 25 juni, 2 juli en 9 juli
09:15 -10:00 uur
(afhankelijk van aantal deelnemers anders kan er een tweede tijd bij komen 8:30-9:15 uur)
€ 25,00 p.p.

Aanmelden voor 5 juni door een mail te sturen naar: trainers.hrb@gmail.com
wees er snel bij want vol=vol.

