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De groep van
Ga jij er ook bij horen?

wordt steeds groter.

Registreer je tot 30-12-2016 via hetschoolhuisrijnsaterwoude@gmail.com;
Verzamelen om 14.30 uur bij Het Schoolhuis;
De duik in de Braassem vindt plaats om exact 15.00 uur bij het zwemstrandje
naast jachthaven ’t Venegat;
Kledingtip: Het thema is: ‘HOLLANDS’;
Geregistreerde Nieuwjaarsduikers kunnen gebruikmaken van de faciliteiten van
Het Schoolhuis (2 x omkleden en een warm drankje na afloop). Wie zich vooraf
registreert betaalt slechts € 4,00. Op de dag zelf € 5,00.
Let op: Het Schoolhuis faciliteert slechts de deelnemers en bezoekers van
dit evenement. Deelname is geheel voor eigen risico!
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Op 1 januari om 14.30 kunnen de NIEUWJAARSDUIKERS zich verzamelen en zich
omkleden in Het Schoolhuis.
Het thema is ‘HOLLANDS’. Daar kunnen jullie vast wel een leuke outfit bij vinden!
Vanaf Het Schoolhuis lopen de NIEUWJAARSDUIKERS gezamenlijk naar het zwemstrandje
naast jachthaven ’t Venegat te Rijnsaterwoude.
Daar zal, om 15.00 uur precies, de 5e WOUWSE NIEUWJAARSDUIK plaatsvinden en zullen
de deelnemers zich in het koude Braassemwater storten. (Denk aan een warme badjas,
badhanddoek en goed schoeisel).
Na de duik keren de duikers terug naar Het Schoolhuis waar zij zich kunnen omkleden en
opwarmen bij haardvuren. Er is glühwein, hete chocomelk, erwtensoep of een broodje Unox
verkrijgbaar. Verder is er een echte poffertjeskraam aanwezig en kunnen de kinderen
marshmallows roosteren en knutselen.
TOESCHOUWERS
Uiteraard worden ook toeschouwers van harte uitgenodigd om bij de duik aanwezig te zijn en
om na afloop, samen met de dappere duikers, in Het Schoolhuis een hapje en drankje te
nemen en te proosten op het nieuwe jaar.
Tot 01-01-2017!

NB: Er kan niet worden gepind! Consumpties dienen contant te worden afgerekend.

