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Nieuwsbrief
Van de voorzitter...
 Agenda
21 oktober 2011
Geen zwemmen i.v.m.
herfstvakantie
22 oktober 2011
Deelname Zwemclinic
Zwemvierdaagse Geldermalsen
November 2011
Bewaking Intocht Sinterklaas
2 december 2011
Sinterklaaszwemmen
Nog meer info...
Houd de website in de
gaten!

Als ik dit schrijf, zijn jullie alweer ruim een maand aan het zwemmen. Ik heb gehoord
dat jullie allemaal een leuke vakantie hebben gehad. Ik gelukkig ook en ik heb er zin in
om jullie het hele seizoen weer zwemles te geven. Iedereen die nieuw is bij de reddingsbrigade heet ik (nogmaals) van harte welkom en ik ga ervanuit dat jullie iedere
week met veel plezier komen zwemmen.
Naast de wekelijkse zwemlessen organiseert de reddingsbrigade in het zwemseizoen
een aantal andere activiteiten. Dit jaar starten we met aantal nieuwe activiteiten. De
activiteitencommissie is hiermee druk bezig. Houd de informatie hiervoor in de gaten!
In de zomervakantie zijn de reddingsbrigades weer druk geweest bij bewakingen van
de stranden en overige waterplassen. Ook een aantal leden van onze reddingsbrigade
zijn hierin actief geweest (zie verderop in de nieuwsbrief). Ik ben zelfs op mijn vakantie nog in actie geweest bij de redding van iemand uit het water.
Lees de eerste nieuwsbrief van dit seizoen met veel plezier. Heb je zelf iets leuks te
vertellen, mail dit dan naar redactie@rbtiel.nl

Nieuwe opleidingsboeken
Sinds september 2011 kunnen ook
wij beschikken over nieuwe theorieboeken voor de Life Saver en
Waterhulpverlening opleidingen.
Een aantal leden zijn al zo enthousiast geweest om de complete
handleidingen door te lezen! De
meeste leden die de boeken voor
hun opleiding nodig hebben, hebben deze reeds ontvangen.
Met deze nieuwe boeken krijgen
jullie weer frisse en nieuwe informatie tijdens de theorielessen!

Sinterklaas

Binnenkort zal Sinterklaas weer in
Nederland aankomen. Hopelijk
heeft Sinterklaas ook de zwemmers
van de reddingsbrigade gedacht! In
ieder geval hebben wij voor vrijdagavond 2 december een leuke activiteit georganiseerd. Zorg dat je
aanwezig bent in het zwembad!
Volgende editie:
Januari 2011

Redactie: Patrick de Wit en Wesley van Brenk
Reddingsbrigade Rivierenland Tiel, Postbus 25, 4000 AA Tiel, redactie@rbtiel.nl
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Polsbandjesacties
Reddingsbrigade Nederland heeft in samenwerking met Interpolis in 2011 campagne gevoerd met de polsbandjes. Polsbandje, voorzien van het naam van een ouder/verzorger, zijn
een prima manier om een ‘verloren kind’ snel en simpel terug
te brengen bij zijn of haar ouder/verzorger. Ook onze reddingsbrigade heeft hieraan meegedaan en heeft de campagne
ondersteund bij recreatiepark het Betuwestrand in Beesd. In
combinatie hiermee hebben wij enkele demonstraties gehouden, waarvoor veel animo aanwezig was.

Gezondheidsverklaringen
Iedereen heeft bij de inschrijvingsformulieren of de welkomstbrief van het nieuwe seizoen een gezondheidsverklaring ontvangen. Deze gezondheidsverklaring hebben
wij noodzakelijk voor de voorbereiding van de examens
van dit seizoen.

De gezondheidsverklaring is
noodzakelijk om

Mocht je de gezondheidsverklaring nog niet hebben ingeleverd, doe dit a.u.b. zo snel mogelijk.

af te kunnen
zwemmen.

Strandwacht Anne
Zorg dus dat deze
ingeleverd is!

Hallo allemaal,
Voor degene die mij nog niet kennen, zal ik me even
voorstellen:
Ik ben Anne Maasbach, 20 jaar en zwem al een hele tijd
bij de reddingsbrigade.

“Vaak denken we
dat de meeste ongelukken in de
zee gebeuren,
maar op het
strand gebeuren
vaak ook heel wat
ongelukken.”

Ik ben gevraagd om een stukje te schrijven over mijn
werkzaamheden van de afgelopen zomer. Ik heb namelijk bijna 2 maanden gewerkt als lifeguard op Terschelling. Om lifeguard te worden heb ik een selectiedag
gehad waarbij ik onder andere een zwemtest, samenwerkingstest en een motivatiegesprek af moest leggen.
Hieruit ben ik geselecteerd en mocht ik een opleiding
tot lifeguard volgen.
Nou bepakt en bezakt ben ik vertrokken naar Terschelling, ik ben meteen begonnen met het volgen van een
cursus voor de RWC (reddingswaterscooter). Super gaaf!
Door de slechte zomer hebben we veel rustige dagen gehad. Ondanks dat, heb ik toch heel
wat ehbo'tjes kunnen verrichten. Dit waren voornamelijk, snij en schaafwonden, kwallenbeten, tekenbeten, botbreuken, verstuikte enkels en wespensteken.
Vaak denken we dat de meeste ongelukken in de zee gebeuren, maar op het strand gebeuren
vaak ook heel wat ongelukken. Zo was er op een warme drukke dag een demonstratie op het
strand waar erg veel mensen op af kwamen. Veel mensen op de kant en in de zee. Voor de
demonstratie vloog er een helikopter over, waardoor het paard van de ijscokar op hol sloeg!
Het paard galoppeerde er hard vandoor met het ijscokarretje achter hem aan. De meeste
mensen konden het paard ontwijken maar een meisje van 4 jaar was net te laat en werd overreden. Ik was er als eerste bij en kon eerste hulp verlenen, nadat het meisje is onderzocht
in het ziekenhuis bleek het gelukkig mee te vallen.
Hierbij een link naar een filmpje die mijn collega gemaakt
heeft om mijn werkzaamheden te zien. Niet alles te
serieus nemen wat ik vertel! :-)
http://www.youtube.com/watch?v=tujwN0XttN4
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Mozaïeken
Tjah dan zeggen ze schrijf eens een stukje over de
mozaïeken,
Ja wat zal ik dan op papier zetten...
Mozaïeken ken ik al vanaf m'n 10e als in Huissen geboren Tielenaar,
(m'n Oma had een zaak in Tiel, ”Sanders” was vroeger
een begrip in Tiel)
Ik zag de mozaïeken, ben mee gaan helpen om te leggen
en ben sinds toen met het virus bevangen. Nu heb ik
ieder jaar op m'n werk de eerste week van september vrij.
Mijn vrouw en kids zaten al bij de Reddingsbrigade dus ik als de beheerder van
het materiaal dacht: De mozaïeken dat is wel wat voor mij!
Onder de mensen lachen jahh dat past wel bij je en probeer ik leden te motiveren om mee te leggen. Dat gaat nu al 4 jaar zo.
Ook heb ik ooit wel eens gedacht geen tekening, geen ontwerp, ik nok er mee
maar de "koorts" blijft ieder jaar weer...

“Mijn vrouw en kids
zaten al bij de
Reddingsbrigade dus
ik als de beheerder
van het materiaal
dacht:
De Mozaïeken dat is
wel wat voor mij!”

Susanne blijft ook ieder jaar mailen voor: Jury Rapporten dus dat gaat dat ook
ieder jaar weer door.
Nou van mij uit…
Ik doe het met plezier en ik hoop dat er dit jaar weer een
mooi ontwerp uit de bus komt!
We zien het wel...
Liefs Albert

Vrijwilligers
Net zoals iedere vereniging werkt ook de reddingsbrigade
met vrijwilligers.
Om onze activiteiten nu en in de toekomst te blijven organiseren, zijn we altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers die
zich willen inzetten voor de reddingsbrigade.
Wij zijn opzoek
naar vrijwilligers!
Wordt u onze
redder?
Neem dan contact
met ons op!

De reddingsbrigade was daarom één van de 36 deelnemende verenigingen tijdens de Tielse Vrijwilligersmarkt in het
Stadhuis. Er waren een aantal geïnteresseerden, die hopelijk
binnenkort contact opnemen met ons.
In de bijlage van deze nieuwsbrief zijn een drietal vacatures
opgenomen die voor ons nog ingevuld moeten worden.
Mocht jij als lid, iemand kennen/weten die zich hiervoor wil inzetten, laat het ons dan weten.
Meer informatie kunnen jullie vragen aan Patrick de Wit.

Polaroid Zonnebrillen

Nieuws van Reddingsbrigades Nederland




Zomers weer in oktober bezorgt Reddingsbrigade flink wat werk.
Europees jaar van het vrijwilligerswerk 2011
Handleiding Life Saver Beschikbaar!

Wederom prachtig nieuws in navolging van sponsering.
Polaroid heeft de reddingsbrigade gesponsord in een x-aantal
hoogwaardige zonnebrillen!
Deze zonnebrillen zijn een prima aanvulling voor het varend team,
welke op het water nog wel eens last hebben van de felle zon!
Het bestuur is Polaroid en in het bijzonder Jeroen de Wit dankbaar
voor deze gulle gift!

