Sedert 01.04.2014
is Ludentia Sport
aangesloten bij de
sportfederatie Recreas. Dit
geeft ons, en dus ook jou,
meer mogelijkheden.
Wij willen nog eens enkele zaken duidelijk afspreken :
 We verwachten dat iedereen op tijd komt, en tot het einde van
de initiatie blijft. Kom dus iets vroeger zodat je tijd hebt om je
rustig om te kleden. De opgegeven tijden zijn voor het gebruik
van de sportaccommodatie, die uren zijn voor ons!
Concreet wil dit zeggen dat we samenkomen in de hal van het
zwembad tegen 19u45
 Waardevolle voorwerpen laat je best thuis. Zorg ervoor dat alle
zaken je naam dragen.
 Voor kledij en dergelijke gebruiken we een locker, voorzie je
best van de juiste muntstukken (2 euro)




Er is een cafetaria verbonden aan het zwembad van Sportoase
Elshout, daar kunnen begeleiders, vrienden en familieleden
steeds wachten en onze sporters aanmoedigen … op eigen
kosten natuurlijk.
Onze verantwoordelijkheid stopt wel na het omkleden,
als iemand wil ‘blijven plakken‘ is dit niet meer onze taak deze
te begeleiden …

Zeg het door : nieuwkomers zijn welkom maar moeten zich vooraf
eerst bij Bart Gijsel aanmelden! Laat hen ruim vooraf contact
opnemen liefst met een mailtje. Nooit zomaar langskomen!
Voor vragen en reacties, bel gerust …
Bart Gijsel, Peter Benoitlei 38 te 2930 Brasschaat
Tel 03 651 43 01 bartgijsel@skynet.be

Ludentia Sport
erkende G-sportclub
sport voor personen met een beperking

zwemmen
Seizoen 2017 - 2018

Hervatting ‘trainingen‘ op
maandag 18 september 2017

zwemmen
Seizoen 2017 - 2018

Training elke maandag
van 20 tot 21 uur
Concreet wil dit zeggen dat we
samenkomen in de hal van het
zwembad tegen 19u45

zwembad Sportoase Elshout
(Brasschaat Centrum)
Elshoutbaan 17-21
2930 Brasschaat
03 289 289 0
maandagavonden
20 uur tot 21 uur

Géén trainingen
op maandag 25 december 2017
op maandag 1 januari 2018
(kerstvakantie)
en maandag 2 april 2018
(“Paasmaandag”)
Voor het niet doorgaan van de
trainingen op andere dagen zal er
onderling worden afgesproken
(feestdagen, schoolvakanties …)

