
Waterpolo ‘De Breuly’ 

Nieuwsbrief 
24 november 2019 

Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Is uw e-mail adres veranderd? 
Geef het door via: waterpolo@debreuly.nl 

Training in de Kerstvakantie 

Zaterdag 21 december begint de Kerstvakantie. Er zullen dan aangepaste 

trainingstijden gelden: 

 

Maandag 23-12-2019 

normale tijd 19.15—20.15 uur Heren 1-2 

Dinsdag 24-12-2019: 

geen training  Kerstavond 

Woensdag 25-12-2019:  

geen training  Kerstmis 
Donderdag 26-12-2019:  

geen training  Kerstmis 

 

Maandag 30-12-2019 

normale tijd 19.15—20.15 uur Heren 1-2 (5e maandag vd maand) 

Dinsdag 31-12-2019: 

geen training  Oudjaar 

Woensdag 01-01-2020:  

geen training  Nieuwjaar 

Donderdag 02-01-2019:  
normale tijd 19.15—20.15  Dames 1 

Informatievoorziening via WhatsApp 

Deze nieuwsbrief en onze website zijn de belangrijkste bronnen van informatie die op 

een digitale manier verspreid worden. We zijn ook gebruik gaan maken van een 

WhatsApp groep om jullie nog sneller en beter te kunnen informeren omtrent allerlei 

zaken die rondom het waterpolo van De Breuly spelen. 

Je kan je aanmelden voor deze WhatsApp groep door de volgende link op je mobiele 

telefoon aan te kiezen: 

https://chat.whatsapp.com/DOQ5DUkcKQ78MixOVryW8X 

Donderdagavond Breuly avond 

Trainen voor waterpolo is leuk, waterpolo wedstrijden spelen is nog leuker. Maar je 

team– en clubgenoten spreken buiten het zwembad is ook erg leuk. 

 

Om elkaar ook in een andere omgeving te spreken en een gezellige avond te hebben 

komen we iedere 1ste donderdag van de maand al bij elkaar in de Stadsbrouwerij 

Wittenburg in Zevenaar.  

Omdat de 1ste donderdag Sinterklaasavond is in december en we de feestdagen voor 

de boeg hebben wil het bestuur jullie graag uitnodigen op vrijdag 20 december om 

samen het jaar gezellig af te sluiten. 
 

Aanvang 20:30 uur. 

Bestelling clubkleding en rugtassen  

ZV De Breuly speelt al enkele jaren in speciaal gemaakte 

en ontworpen clubkleding. Het assortiment kleding wordt 

uitgebreid met een polo en een vest met capuchon. 

De polo is in een dames– en herenmodel beschikbaar in 

de kleur zwart. Het vest met capuchon is in één type te 

verkrijgen in de kleur antraciet.  

Zowel de polo als het vest zal voorzien 

worden van het logo van De Breuly. 

Op de trainingen van 25 november t/m 

5 december is er gelegenheid om de 

polo’s te passen, er zijn diverse 

pasmaten beschikbaar. 

De rugtas is voorzien van een apart vak 

voor je schoenen waar je eventueel na 

de training/wedstrijd je natte kleding 
gescheiden in kunt vervoeren. 

De basisprijs van de artikelen is de 

volgende: 

Badpak  € 47,- 

Zwembroek € 26,- 

Rugtas  € 50,- 

Caps 

€ 22,00 per stuk (kleur en nummer vrij 

op te geven) 

€ 37,00 per set (kleur wit en groen, 
nummer vrij op te geven) 

Polo   € 22,50 

Vest  € 42,50 

 

Betaling gebeurt d.m.v. een 

automatische incasso. 

Bestellen kan tot 20-12-2019. Daarna 

zal de bestelling bij de leverancier 

gedaan worden. 

Bestellen kan door een email te sturen 
naar: 

waterpolo@debreuly.nl 
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