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Dag flamingo’s, 

We zijn heel blij om 13 nieuwtjes te mogen verwelkomen dit jaar. 

Bedankt aan alle nieuwe en “oude” ouders en meisjes voor het 

vertrouwen in onze club, wij kijken er naar uit om er samen weer 

een sportief en leuk jaar van te maken! 

Informatiekanalen 

Naast de maandelijkse ledenbrief kunnen jullie ook alle nodige 

informatie vinden op onze website www.synchroflamingo.be. 

Praktische informatie ivm de wedstrijden kan ook altijd gevonden 

worden op de website van de Vlaamse zwemfederatie 

(www.zwemfed.be).  Regelmatig eens surfen naar beide is dus de 

boodschap! Daarnaast hebben we ook een facebook-pagina 

(openbaar) en -groep (privé). Maak jullie zeker en vast lid om op de 

hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes.  

Stiptheid en het gebruik van de kastjes in het nieuwe zwembad 

We zijn ondertussen al weer enkele weken naarstig aan het trainen 

en geraken het stilaan gewoon in het “nieuwe zwembad”. Iedereen 

zou ondertussen ook zijn inkomkaartje gekregen moeten hebben. 

Zorg ervoor dat je dit kaartje altijd bij hebt en je stipt op tijd 

binnenkomt in het zwembad. Er wordt ook gevraagd om altijd de 

juiste cabine te gebruiken en je kleren na het omkleden altijd in een 

locker te steken. De locker hoeft niet per se op slot gedaan te 

worden.  

Klaaskoekenverkoop en Sintfeest: zaterdag 17 november 2018 

Ondertussen hebben jullie het formulier gekregen waarmee jullie 

klaaskoeken kunnen bestellen voor jezelf, familie, vrienden,…Maak 

dus maar iedereen in je omgeving warm voor  de heerlijke 

klaaskoeken, want de 5 meisjes die het meest verkopen in 

http://www.synchroflamingo.be/
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voorverkoop én meedoen aan de straatverkoop krijgen een 

cinematicket!  

Het afhalen van de klaaskoeken en de straatverkoop gaat dit jaar 

door op zaterdag 17 november. Die dag is er geen training, maar 

wel een echt Sintfeest! De Sint komt langs tussen 11u en 12u en je 

bezoek aan de Sint kan je combineren met het afhalen van je vooraf 

bestelde klaaskoeken. We verwachten jullie dus allemaal massaal 

aanwezig om op de schoot van de Sint te komen zitten. Hopelijk zijn 

er ook dit jaar niet veel stoute kindjes bij! ;-) Tussen 12u en 12u30 

eten we met iedereen die meedoet aan de straatverkoop samen 

lekkere klaaskoeken en ander lekkers die de Sint voor ons zal 

meebrengen. Om 12u30 trekken we dan de straat op om zoveel 

mogelijk te verkopen om de clubkas te spijzen. De straatverkoop is 

verplicht voor meisjes van het geboortejaar 2010 en ouder.  Als je 

echt niet kan deelnemen, gelieve dan Tiffany 

(tiffany@synchroflamingo.be) te verwittigen, zodat wij en je 

groepsgenoten niet voor verrassingen komen te staan de dag zelf. 

De jongere meisjes worden begeleid door een ouder met auto, de 

oudsten trekken er op uit met de fiets. 

We zijn dus ook op zoek naar ouders om de meisjes te begeleiden 

die dag. Mama’s of papa’s die op zaterdag 17/11 vrij zijn tussen 

12u00, als je een hapje wil mee-eten, en (ten laatste) 17u en zin 

hebben om een groep meisjes rond te voeren tijdens hun verkoop 

en te helpen met het wisselgeld, mogen mailen naar Tiffany, met 

vermelding van het aantal meisjes dat je kan meenemen in de auto. 

Uiteraard is ons inruilsysteem ook hier van toepassing. Alvast heel 

erg bedankt voor de hulp! 

mailto:tiffany@synchroflamingo.be


 

KBC Verzekeringen Vandemeulebroecke bvba - Kortrijk- Bellegem - 056/224855 
 

Geen training op donderdag 1 november 

Op donderdag 1 november is er voor niemand training. Die dag 

vindt wel het VC kadetten plaats. 

VC Kad. 1/11 te Bree  

Het Vlaams criterium Kadetten vindt plaats op donderdag 1 

November te Bree. De wedstrijd start om 12u00.  

We verwachten dat iedereen hier met eigen vervoer naar toe gaat. 

Veel succes! 

BK combo op 11 november te La Louvière 

Op zondag 11 november vindt het BK combo voor miniemen, 

kadetten, junioren en senioren plaats te La Louvière. We gaan hier 

met de bus naar toe en vertrekken om 6u aan de parking van het 

Sportpunt Zwevegem. We verwachten dat iedereen meegaat met 

de bus en de prijs hiervoor bedraagt €12, cash te betalen bij het 

opstappen. Helpers mogen zich melden bij Tiffany en gaan uiteraard 

gratis mee.   

Brevet 3 voor groep 4 op zaterdag 24 november 

Op zaterdag 24 november houden we een brevettendag voor de 

meisjes van groep 4 (Siebe, Fien, Jorinde, Nore en Isabeau). Zij 

kunnen dan proberen om hun brevet 3 te halen, een voorwaarde 

om aan wedstrijden te kunnen deelnemen. Het brevet wordt 

afgenomen met een externe jury en gaat door tijdens de gewone 

trainingsuren. Veel succes meisjes! 

 


