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Nog meer info...
Houd de website in de
gaten!

 In deze uitgave:
* Sinterklaas…

Van de voorzitter...
Als jullie dit lezen is voor iedereen 2012 begonnen en is de kerstvakantie voor iedereen ook weer voorbij. Ik hoop dat iedereen veel plezier heeft gehad tijdens kerst en
met oud & nieuw. Voor de Reddingsbrigade begon 2012 in ieder geval met de 1e
Nieuwjaarsduik aan de Beldert! Deze werd door de Holland Evenementen Groep georganiseerd, ondersteund door de reddingsbrigade (zie ook hierna). Dit was een succes,
de organisatie heeft nu al aangegeven dat er 1 januari 2013 weer een Nieuwjaarsduik
op de Beldert zal zijn!
In 2012 zijn er natuurlijk ook weer de examens van de zwemmend redden diploma’s.
Het examen zal dit jaar zijn op vrijdag 29 juni 2012. Om goed voorbereid te zijn, gaan
jullie daarom binnenkort weer oefenen met kleren!
Ook gaan we dit jaar een aantal leuke activiteiten organiseren, hierover krijgen jullie
vanzelf meer informatie..
Namens de vrijwilligers van de reddingsbrigade wens ik jullie, jullie familie en vrienden
uiteraard een goed 2012!
Veel leesplezier met de nieuwsbrief!
Patrick

* De mozaïeken!
* Kleding zwemmen.
* Een frisse duik!
* Opening instructiebad.
* Opleidingen ZRZ.

Mozaïeken
Ook dit jaar is de Reddingsbrigade weer van plan
mee te doen met het mozaïek leggen langs de
gracht.
We zijn dan ook dringend op zoek naar een
mooie tekening!
Ben jij creatief en lijkt het je leuk om je ontwerp
van groente en fruit langs de gracht te zien? Lever
deze dan voor 31 januari in bij je instructeur.

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

Let op je ontwerp moet voldoen aan de mozaïek
eisen deze kun je o.a. op deze pagina terug vinden.
Veel Succes!
De Mozaïekcommissie!
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Bewaking Sinterklaas aan de waalkade te Tiel

Een paar weken terug kwam sinterklaas aan op de kade in Tiel. Ook ik (Hans Hogervorst) was
super zenuwachtig, want het is toch een hele klus!!
’S morgens vroeg op, om de vlet op te halen en deze helpen in de waal te leggen.
In de vlet gingen Albert van Sommeren, Dinand van Bijsteren en Elize Nobel.
Toen dat gedaan was, heb ik samen met Margaretha van Bijsteren het bewakingsgebied verkend.
Daarna was het wachten op Sinterklaas, en werd het steeds drukker op de kade.
Gelukkig was het prachtig weer, de zon scheen en de wind was wat gaan liggen.
Toen zagen we in de verte de pakjesboot aankomen, en alle kinderen begonnen te zingen!!
Onze vlet ging richting de pakjesboot om deze naar de kade te begeleiden.
Daar aangekomen hebben wij er voornamelijk op gelet dat niemand bij de rand ging staan. Want
het is niet fijn om tussen de spreekwoordelijke wal en schip te vallen.
Gelukkig is er niemand in de waal gevallen.

“Het team was
uitgenodigd bij
de waterpolitie
om daar een kop
koffie/thee/
frisdrank te
drinken. Daar
gingen wij met
zijn vijven gretig op in. Wij
waren wel toe aan
wat warms!!”

Toen we de bewaking als gereed wilden beschouwen, kwam er een oproep vanaf de vlet!! Het
team was uitgenodigd bij de waterpolitie om daar een kop koffie/thee/frisdrank te drinken. Daar
gingen wij met zijn vijven gretig op in. Wij waren wel toe
aan wat warms!!
Eenmaal daar hebben wij ervaringen en visitekaartjes gewisseld. En konden wij allen deze dag als geslaagd beschouwen.
Hopelijk komen jullie eens kijken hoe het gaat bij zo’n
bewaking, want het is erg interessant!!
Tot een volgende keer,
Hans Hogervorst.

Zwarte Pieten op bezoek bij de Reddingsbrigade!

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

Op vrijdagavond 2 december zijn er een drietal pieten op bezoek geweest bij de
reddingsbrigade.
Na een kleine zoektocht naar de derde piet hebben zij met
z’n drieën mogen genieten van het reddingswerk door onze jongste leden.
De pieten waren zo onder de indruk dat ze de leden beloond hebben met iets leuks!
Hopelijk komen ze volgend jaar weer langs!

Kledding Zwemmen
Op het examen moeten jullie allemaal (een deel) met
kleding aan zwemmen.
Op hiermee te oefenen starten we 3 februari 2012 weer
met het wekelijkse kledingzwemmen.
Jullie ontvangen hierover binnenkort allemaal meer informatie
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De eerste Nieuwjaarsduik in De Beldert!
Vol goede moed opweg naar Zoelen om deel te nemen aan dit evenement!
1 januari 2012 is de dag van de Nieuwjaarsduik, en hoewel sommige kranten melden dat het een
duik is voor watjes met een buitentemperatuur van zo’n 10 graden en een watertemperatuur van
zo’n 4 graden (toch wel 2 graden warmer dan de zee) viel het met de wind om ons heen toch niet
echt mee. De gevoelstemperatuur was dan ook een stukje kouder!
Maar met Wesley, Olof en Margreta in het water en de rest van ons reddingsteam op de kant om
de boel te beveiligen kon iedereen veilig het koude water trotseren!
Eerst nog even opwarmen bij de vuurkorven en vervolgens nog een dansje doen om op temperatuur te komen (Dat nummer leek echter wel heel erg lang te duren song YMCA), werd kort daarop
het startschot gegeven! Op dat moment rende iedereen het water in en ervaren wij het koude
water om onze benen en de rest van ons lijf. Dat voelde alsof er naalden in onze benen staken,…
maar goed de eerste stappen waren genomen maar er was nog geen weg terug,…we moesten er
eerst nog even helemaal doorheen! Jim, Jorian, Martijn (De broer van Julian) en Julian gingen zelfs
helemaal kopje onder. Patrick en ik hebben echter onze mooie Unox mutsen droog weten te
houden.

De nieuwjaarduik:
”Wellicht een nieuwe traditie waar
ook de rest van ons
Reddingsbrigade
team aan mee kan
gaan doen!”
Aldus Jeroen de Wit

Na de duik gingen we, met onze handdoek om ons
heen geslagen, naar binnen waar de warme Unox
erwtensoep op ons stond te wachten.
Voor ons was dit de eerste keer maar we vonden het
net als de meeste andere deelnemers een dusdanige
ervaring dat we waarschijnlijk volgend jaar weer van
de partij zullen zijn! Wellicht een nieuwe traditie
waar ook de rest van ons Reddingsbrigade team aan
mee kan gaan doen!
Ik kijk er alvast naar uit,…maar gelukkig hebben we
eerst de zomer nog om ons op te verheugen!
Groetjes,
V.l.n.r.: Julian, Jeroen, Martijn en Patrick

Julian en Jeroen

Opening Instructiebad

Het instructiebad is
weer heropend!

Op 27 december 2011 is het instructiebad van het zwembad Groenendaal Plus weer geopend. Na
de sluiting van het bad in november 2011 heeft er een grote reparatie en renovatie plaatsgevonden. Alle baden zijn inmiddels weer in gebruik. Voor de zwemlessen kan het instructiebad vanaf
nu weer ingezet worden.
De zwembaden zijn allemaal goedgekeurd. De leden van de reddingsbrigade kunnen dus in alle
baden weer veilig gebruik maken van het water!

Nieuws van Reddingsbrigades
Nederland




Reddingsbrigade ontvangt cheque
unox nieuwjaarsduik!
Reddingsbrigade Nederland op facebook!
Serious Rescue levert mooi bedrag
op!
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Opleidingen zwembad Geldermalsen
In het najaar 2011 heeft het zwembad in Geldermalsen aan Reddingsbrigade
Rivierenland Tiel gevraagd de opleidingen voor de toezichthouders in haar
zwembad te gaan verzorgen. Samen met de manager van het zwembad is hiervoor een opleidingsplan geschreven.
Op 20 november is de eerste cursusdag geweest voor een zevental medewerkers. Zij gaan op 12 februari 2012 examen doen voor het Certificaat Zwemmend
Redden voor Zwembaden (ZRZ).
Ook heeft Patrick op 29 november een (interne) zwemtoets afgenomen voor medewerkers die niet deelnemen aan deze cursus, aangezien zij een andere functie
in de organisatie hebben. Een tweede toets moment in voorjaar 2012 staat inmiddels al gepland.
Al dit geen komt weer ten goede voor de veiligheid in het zwembad!

