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Van de voorzitter...
Als jullie dit lezen is het al april en is de lente begonnen. De lente betekent altijd het
komen van mooi weer. We hebben al van een aantal mooie dagen kunnen genieten.
Met mooi weer is het altijd leuk om weer naar buitenzwemwater te gaan, zoals recreatieplassen in de buurt. Let wel op! Het water hiervan is nog erg koud waardoor je snel
afkoelt.
April betekent ook dat de examens er weer aan komen. De proefexamens zijn inmiddels geweest zodat we allemaal weten waar we de komende weken nog extra op gaan
trainen. Het examen is op vrijdag 29 juni! Zet deze datum vast in je agenda!
De reddingsbrigade zie je ook steeds vaker buiten het zwembad van Tiel. Zo zijn we
de afgelopen weekenden voor de EHBO bij Sneeuwpop aan de Beldert geweest en zijn
we binnenkort aanwezig bij 90’s Wonderland Outdoor Festival aan de Gouden Ham en
het Waalkadefeest van Frans Duijts!
Dit voorjaar gaan we weer een aantal nieuwe activiteiten organiseren. De eerste is tijdens het paasweekend, maar zet ook 19 mei alvast in je agenda (zie hierna)! Ook gaan
we voor de oudere leden een gezellige dag organiseren!
Veel (lees) plezier!
Patrick
PS: Om actueel op de hoogte te blijven kun je de reddingsbrigade ook voortaan volgen
op Twitter! Follow us: @rbtiel

Mozaïeken
Zoals jullie wellicht wel weten, is er de in de vorige uitgave een oproep gedaan om een mozaïek te
ontwerpen.
Inmiddels heeft de mozaïekcommissie het ontwerp “Spelend Fruit” gekozen.

Uw logo hier?
Neem contact met
ons op voor de
mogelijkheden!

In de laatste week van augustus zal dit ontwerp
worden gelegd langs de Tielse gracht. Maar voordat het zover is, moet deze nog wel eventjes op
het zeil worden gelegd!
Hiervoor kunnen we alle hulp gebruiken.
De exacte datum volgt nog. Lijkt het je leuk om mee te helpen? Laat dit dan via de
redactie weten.
Tot snel!
De mozaïekcommissie.
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Paasviering

Hallo allemaal,
Het is bijna zover! Aankomende zaterdag, 6 april 2012,
vieren we Pasen met de Reddingsbrigade. We hebben een
leuke activiteit georganiseerd en hebben er al zin in, jullie
ook?! Deze activiteit vindt plaats in “het Zoelense bos”,
begint om 10 uur en duurt tot ongeveer 3 uur ‘s middags.
We gaan eieren zoeken, maar dat konden jullie natuurlijk
al wel raden! De andere activiteit van die dag blijft nog
een verassing. Verdere informatie over deze activiteit en
het aanmelden hiervoor, heeft via een brief al plaats gevonden. Hopelijk tot zaterdag!
Met vriendelijke groet,
Margaretha van Bijsteren (bestuurlid activiteiten)

Algemene Leden Vergadering
Let op binnenkort
gaan de theorielessen weer van
start. De data
staan o.a. op de
website!

Op vrijdag 13 april 2012 om 20:00 uur staat onze algemene ledenvergadering gepland. Het bestuur voert dan een open en transparant beleid uit. U bent allen van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De vergadering zal plaatsvinden in de vergaderruimte van zwembad Groenendaal Plus.
Naast formele aspecten (financiën, decharge bestuur en jaarverslag) willen wij u nader inzicht
geven in de actuele ontwikkelingen op het gebied van opleidingen, Regionale Voorziening Reddingsbrigade(s) en Waterhulpverlening.
Middels een visuele presentatie, geven wij u een duidelijk beeld over de ontwikkelingen binnen
Reddingsbrigade Rivierenland Tiel. Uiteraard bent u in de gelegenheid uw mening hierover in te
brengen en eventuele vragen te stellen.

Theorielessen

Heb je nog leuke
stukjes voor in
de nieuwsbrief?
Stuur het dan op
naar:
redactie@rbtiel.nl!

Voor enkele brevetten is theorie een vast onderdeel van het zwemexamen. Om je hier zo goed mogelijk voor voor te bereiden, geeft de reddingsbrigade enkele theorielessen.
De theorielessen zijn inmiddels gestart en vinden plaatst na de reguliere zwemlessen in de vergaderruimte van het zwembad.
Mocht je een keer niet kunnen, dan kan je dit bij Patrick of je zweminstructeur aangegeven.

Jantje Beton

Via deze weg wil ik iedereen die geholpen heeft met de collecte
Jantje Beton nogmaals bedanken!

Jantje Beton 2012
Bedankt voor
jullie inzet!!!

Dankzij jullie inzet is het ons weer gelukt om een goede €450,- op
te halen voor onze brigade! Dit bedrag zullen we onder andere gaan
gebruiken voor activiteiten binnen de brigade.
Ik hoop dat het volgend jaar wederom zo’n succes mag worden!
Groetjes, Wesley

Pagina 3

Nieuwsbrief

Beldertdag
Hallo,
Wij als Reddingsbrigade Rivierenland Tiel hebben
een vlet (boot) waar mee wij bewakingen doen en
ook oefeningen houden op de Waal of de Beldert.
Misschien hebben jullie de vlet al wel een keer
gezien of erin gezeten.
Op zaterdag 19 mei 2012 van 13.00 uur t/m
16.00 uur organiseren wij voor de leden die het
1ste uur (17.30 uur t/m 18.30 uur) zwemmen met
hun ouders, broertjes en zusjes, een leuke middag aan “de Beldert” in Zoelen.
Tijdens deze middag worden allemaal activiteiten gehouden die met de Reddingsbrigade te
maken hebben.
Natuurlijk is de onze brigadevlet (tie018) er ook,
en zullen we ook lekker gaan varen!
Kom jij ook
meevaren op de
Beldertdag?

Verdere informatie voor deze middag zal via de
mail plaats vinden.
Met vriendelijke groet,
Margaretha van Bijsteren (bestuurslid activiteiten)

Let op het kamp gaat
dit jaar niet door!

Sneeuwpop 2012

Ook dit jaar zijn we weer van de partij geweest bij Sneeuwpop. Sneeuwpop is een jaarlijks tentfeest aan de rand van de Beldert waarbij de Reddingsbrigade, in samenwerking met de KNV
EHBO, de EHBO verleent.

Sneeuwpop is altijd
een goede EHBO ervaring!
Interesse om mee te
draaien? Laat dat
aan je instructeur
weten!

En dat doen we dan ook niet voor niets! Want ook dit
jaar is er door onze leden meerdere malen eerste
hulp verleent. Van het simpel uitdelen van een paracetamolletje tot het afdichten van een hoofdwond.
Ben je in het bezit van een geldig EHBO diploma en
lijkt het je leuk om eens zo’n avond mee te draaien?
Laat dit dan aan je instructeur weten zodat je de volgende keer misschien ook wel mee kan draaien. Je
draait zo’n dienst altijd in teamverband en het is altijd een hele goede praktijkervaring.
Wie weet tot de volgende keer!

Nieuws van Reddingsbrigades Nederland






Lifeguard opleidingen Reddingsbrigade Nederland internationaal erkend
Weekopleidingen Lifeguard Beach 2012: geef je nu op!
Wil je aan het werk als lifeguard in het buitenland? Dat kan!
Volg ons op twitter! www.twitter.com/rbtiel
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