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ZWEMCLUB 
 

Welkom bij de zwemclub van Talent. 

De zwemclub is onderdeel van het zorgaanbod van Groepsbegeleiding Jeugd 

De zwemclub is een sportief en actief middel om binnen het groepsproces bepaalde doelen te 

behalen. We maken gebruik van wateractiviteiten en spellen. Binnen de clubjes van de 

groepsbegeleiding van Talent wordt er gewerkt aan verschillende doelen. Deze doelen zijn voor elk 

Talent anders en worden in het plan van aanpak beschreven.  

 

Doelen waar aan gewerkt wordt tijdens een zwemclub zijn bijvoorbeeld: 

 Leren omgaan met winst en verlies 

 Leren samenwerken met leeftijdsgenoten/groeps- en teamverband 

 Positief zelfbeeld en zelfvertrouwen vergroten 

 Het aanleggen en onderhouden van sociale contacten 

 Het bevorderen van de sociale weerbaarheid 

 Het leren omgaan en accepteren van de aangeboden structuur 

Om te werken aan deze doelen zetten wij middelen in. Bij de zwemclub zijn dit o.a. waterspelen, 

complimenteren, verantwoordelijkheden geven en het bieden van structuur etc.  

Wekelijks worden er door de begeleiders uitdagende, leuke en leerzame water activiteiten 

voorbereid. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste begeleiding. 

De hoofdlocatie van Groepsbegeleiding Jeugd Brunssum is gelegen op Schoolstraat 16, 6443 BT te 

Brunssum. De zwemclub heeft een eigen opstart locatie. Dit is zwembad Otterveurt Hoensbroek en is 

gelegen op Schönbornlaan 2, 6433 AZ, Hoensbroek. Op deze locatie worden de Talenten afgezet en 

nemen ze deel aan lunch, zwemactiviteiten en avondeten.  

Telefoonnummer van het secretariaat is 043-4083063, voor informatie, aan- of afmelden. 

Welke spullen moet je meenemen? 

 

 Zwemkleding 

 Handdoek 

 Douche spullen 

 Badslippers 

 
 

 



 2 

Z
W

E
M

C
L

U
B

  

  

Dagprogramma 

De Talenten worden vanuit school opgehaald met taxibusjes van een bedrijf waar Talent mee 

samenwerkt. Deze busjes zijn te herkennen door het logo van Talent, dit ligt onder de voorruit.  

Vervolgens worden ze bij de zwemlocatie afgezet waar ze kunnen lunchen, zwemmen en avondeten. 

Na de lunch wordt er omgekleed en wordt er gestart met de zwemactiviteiten. Na de 

zwemactiviteiten gaan we ons weer omkleden en maken we ons klaar voor het avondeten. Na het 

eten wordt de dag geëvalueerd en is er ruimte voor complimenten. Vanuit het zwembad worden de 

Talenten naar de hoofdlocatie in Brunssum gebracht en gaan vanuit daar met taxi vervoer naar huis.  

 

Hieronder een voorbeeld hoe de structuur geboden wordt aan de Talenten. 

13:00 uur 

 

Aankomst Talenten 

13:30 uur 

 

Lunch + dagbespreking 

14:30 uur 

 

Omkleden 

14.45  uur 

 

Zwemmen 

16.45 uur 

 

Omkleden 

17:15 uur 

 

Avond eten 

18.00 uur 

 

Dag na bespreken  

18:15 uur 

 

Naar huis 
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Even voorstellen… 

Wij zijn Ruud en Glenn, beide coördinator van de zwemclub 

groepsbegeleiding Brunssum. Wij hebben allebei een 

sportopleiding gevolgd en afgerond. Wij bieden wekelijks leuke 

en uitdagende zwemactiviteiten aan, waarbij wij gestructureerd 

te werk gaan.  

Ruud heeft een grote liefde voor water. Hij duikt al 14 jaar en 

heeft een goede 10 jaar zwemles gegeven. Hierdoor vindt hij het 

erg leuk zijn passie over te dragen aan de Talenten. 

Glenn is al drie jaar begeleider van de zwemclub bij talent en kent 

de groep zeer goed. Daardoor komt het dat Glenn alle Talenten 

van de zwemclub goed gemotiveerd krijgt om deel te nemen aan 

een gestructureerde activiteit. 

Wanneer er vragen of onduidelijkheden zijn, dan mogen jullie 

altijd contact met ons opnemen. 

Email: ruud.korver@talentonline.nl 
Telefoonnummer: 06-40575566 
 
Email: glenn.kitzen@talentonline.nl 
Telefoonnummer: 06-25630134   
 

Hallo, ik ben Linda  Erren (26) en ben sinds December 2017 

werkzaam binnen Talent. Naast dat ik groepsbegeleider ben bij 

de zwemclub , werk ik ook met veel plezier  op de  dinsdag en 

donderdag  bij de sportclub, maandag  bij de voetbalclub  en 

zaterdag bij de paardrijclub. Zelf voetbal ik al jaren bij Rkvv 

Heksenberg en heb ik ook een eigen paard waarmee ik western 

rij. Ik wil graag mijn  passie, ervaring en enthousiasme 

overbrengen op onze Talenten 

          

E-mail: Linda.erren@talentonline.nl 

Telefoonnummer: 06-11346135 
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Programma van april tot de zomervakantie 

 

April  2018 Week  Datum Activiteit  

 14 04-04-2018  Duik spelletjes 

 15 11-04-2018 Balspelen 

 16 18-04-2018 Tikspelen 

 17 25-04-2018 Groene spelen 

 

Mei  2018 Week  Datum Activiteit  

 18 02-05-2018 Vakantie 

 19 09-05-2018 Duik spelletjes 

 20 16-05-2018 Balspelen 

 21 23-05-2018 Tikspelen 

 22 30-05-2018 Groene spelen 

 

Juni en Juli 2018 Week  Datum Activiteit  

 23 06-06-2018 Tikspelen 

 24 13-06-2018 Groene spelen 

 25 20-06-2018 Glijbaan spellen 

 26 27-06-2018 Duik spelletjes 

 27 04-07-2018 Vrije keuze 

 


