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Aanmelden is verplicht tussen 11.30 en 11.45 uur.
Om klokslag12 uur nemen we met z’n allen de
Goudriaanse Duik bij de Goudriaanse Plassen.
Iedere deelnemer krijgt een muts van ons!
Er is catering aanwezig met onder andere erwtensoep.
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De leukste outfit wint de grootste prijs!
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Met betrekking tot de veiligheid, zijn wij genoodzaakt
een aantal richtlijnen op te stellen. De deelnemers dienen
deze voor ieders veiligheid na te leven.
 Deelname vanaf groep 7! Vooraf aanmelden bij
de organisatie is verplicht.
 Deelname is op eigen risico en alle
verantwoording ligt bij de deelnemer zelf.
 Instructies tijdens dit evenement dienen te allen
tijde te worden opgevolgd.
 Draag tot de duik warme kleding (bv. een
badjas).
 Draag een muts, handschoenen en
(water)schoenen tijdens de duik.
 Na de duik dient u zich eerst warm (en droog)
aan te kleden.
 Alle gevallen waar het regelement niet voorziet,
beslist de organisatie.
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Meldingen over deze nieuwjaarsduik berichten wij via
Facebook en onze website:
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Op zaterdag 10 februari willen we een knutselmiddag
houden waar de kinderen van de basisschool zelf hun
eigen lampion kunnen maken en versieren. Deze
lampionnen kunnen dan ‘s avonds worden gebruikt voor
de lampionnenoptocht. Eventueel mag ook een eigen
lampion meegenomen worden. Meer informatie en tijden
zal nog volgen.
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