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Nieuwsbrief
Van de redactie...
Hallo allemaal!

 Agenda

Zwemmarathon
Oss
22 oktober 2016
Proefexamens
9 december 2016
Zwemmarathon
Wageningen
10 december 2017

Nieuwjaarsborrel
8 januari 2017
Jantje Beton collecte
Februari 2017
NL Doet
11 maart 2017
Kamp
19-20-21 mei 2017
Diplomazwemmen
30 juni 2017
Uitstuif
7 juli 2017

Meer informatie?
Houd de website
en onze Facebook
pagina in de
gaten!

Seizoen 2016-2017 is begonnen! Een mooie start met veel nieuwe leden
en veel plannen voor de toekomst. In deze nieuwsbrief uiteraard
aandacht voor de ALV, het einde van vorig seizoen, de bewakingen van
afgelopen zomer, de mozaïeken, humpendag en uiteraard een update
rondom de renovatie van ons clubhuis Waptap!
Om ervoor te zorgen dat onze vrijwilligers
tijdens de les hun aandacht aan de leden te
kunnen besteden zijn er meerdere
manieren om contact met ons te leggen.
Wij proberen ervoor te zorgen dat er altijd
een bestuurslid of actief lid in brigadekleding in de hal zit. Deze
mensen kunnen de meeste vragen beantwoorden. Vragen tussendoor
kunnen gesteld worden per mail aan het betreffende bestuurslid. Voor
specifieke zwemlesvragen: zwemmendredden@rbtiel.nl. Verder is er
ook een WhatsApp-groep voor ouders, hierin kan je ook je kinderen
afmelden voor een les of vragen stellen over bijvoorbeeld kledingeisen
of activiteiten. Nog geen lid van deze groep? Meld je aan via mij 0647582000. Uiteraard kan je bij mij ook altijd privé je kind afmelden
voor de les. Ik geef het dan (ook nog tijdens de les) door aan de
vrijwilligers aan het bad. Veel leesplezier!
Groetjes,
Nienke

ALV
Op 24 juni is onze jaarlijkse ALV geweest. Wegens ziekenhuisopname
en bevalling konden onze voorzitter Marten van Bijsteren en bestuurslid
zwemmend redden Margaretha van Bijsteren—van den Ende niet
aanwezig zijn. Tijdens de vergadering hebben we afscheid genomen van
Gerco Maasbach als bestuurslid PR. Hierbij willen we hem nogmaals
bedanken voor zijn inzet! Verder heeft de ALV dechargé verleend aan
het bestuur voor zowel het jaarverslag als de jaarrekening. Alle stukken
zijn op aanvraag in te zien bij de penningmeester. Ook de notulen zijn
op aanvraag beschikbaar.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur
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Beldert
Aangezien het ook na de zomervakantie nog erg lekker en warm weer is geweest zijn wij gevraagd extra
bij te springen bij het toezicht houden op de Beldert.
Hun personeel zit dan ook weer gewoon op school namelijk. Wij zijn uiteindelijk 3 dagen gaan helpen. Met
toezicht houden vanaf het strand. Of vanuit de boot
als het erg druk is op het waterpark. Dan kun je er
goed omheen varen en evt de jeugd/jongeren aanspreken en begeleiden dat ze zo veilig mogelijk kunnen
spelen en klauteren op de toestellen. Het waren lekker
zonnige dagen die zonder problemen zijn verlopen en
waar we ook weer een mooie ervaring mee hebben
opgedaan.

Groetjes,

Conny van Bekkum

Diplomazwemmen
Het is alweer een
poosje geleden maar
op vrijdag 1 juli was
het zwemexamen van
onze Reddingsbrigade.
Een heel jaar lang
zwoegen en zweten
maar het resultaat
mag er wezen: Iedereen is voor zijn diploma geslaagd! Een geweldig resultaat dankzij het harde werken
door jullie en natuurlijk niet te vergeten de instructeur(s)! We hopen ook dit
jaar weer dat iedereen voor zijn diploma slaag. Daarom oefenen we dit jaar
iedere maand met kleding en hopen we jullie zoveel mogelijk aan het bad
terug te zien.
Alvast heel veel zwemplezier,
Wesley van Brenk
p.s. Ken jij nog een vriendje of
vriendinnetje die net zoals jij een
redder wilt worden? Ze mogen
altijd twee keer gratis met je
meezwemmen!
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Mud & Water Challenge
Zaterdag 9 juli was het zover
Mud & Water Challenge op het
Eiland van Maurik. Voor mij een
spannende dag, want het was de
eerste keer meedraaien met een
EHBO diploma en Live Saver Certificaat op zak. We moesten verzamelen om 10 uur op het eiland van Maurik. De organisatie
had gevraagd of er EHBO-ers en
mensen van de Reddingsbrigade
aanwezig wilden zijn. Wesley, Nienke, Corry en ik waren de afgevaardigden
vanuit de Reddingsbrigade. Na koppels (EHBO en RB) gevormd te hebben
zijn we naar onze posities gegaan.
Het was perfect weer voor de deelnemers. Er waren verschillende blessures,
maar de meeste verwondingen waren verstuikte/verzwikte enkels. Zelf heb
ik 2 deelnemers moeten helpen waarvan 1
deelneemster later naar het ziekenhuis
moest vanwege ernstige pijn aan haar enkel. Tevens hebben we de hele dag drinken
en bananen uitgedeeld aan de deelnemers.
Het was erg leuk om zo’n dag mee te mogen maken, op naar het volgende evenement.
Groet Luuk

Beusichem—Culemborg Lektocht
Op 10 juli 2016 was er een bewaking van
de lektocht. Na het te water laten van de
boot bij de afgravingen zijn we naar de
start van de wedstrijd gevaren. Daar kregen we een official van de KNZB aan boord
die de zwemmers zou aansturen en controleren indien nodig.

De eerste zwemmers
gingen de uitdaging aan
en starten in Beusichem
bij de pont waarna ze 6
km zwommen tot aan
Culemborg waar de finish zich bevond. In de
middag startte de 2de
ploeg “de recreanten”
bij de afgraving in Culemborg. Waarna zij dan ook nog 2 km moesten zwemmen tot aan de finish. Wij als brigade zijn met nog 22 andere boten deze uitdaging aangegaan en hebben de zwemmers
zo goed mogelijk begeleid. Er
zijn deze dag gelukkig weinig
problemen geweest en we hebben dan ook een zeer leuke en
leerzame dag gehad.
Groetjes,
Conny, Wesley,
Nienke en Corrie
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Vrijwilligersbarbeque
Toen iedereen er was werd er eerst nog even gezellig gepraat met een hapje en een drankje. Daarna begonnen ze
met het aanmaken van de barbeque en werd er van alles
op tafel gezet. We hebben met ze allen gezellig buiten aan
tafel gegeten. Maar voor het toetje(een cakeje met/of zonder slagroom) moesten we wel naar binnen. want het begon opeens te regenen. Toen we binnen zaten waren de
mannen gezellig aan het praten en sommige vrouwen deden mee aan een spelletje. Kortom het was een hele gezellige avond.
Anne Maaike van Ledden
Als begin van het nieuwe ‘zwemjaar’ en als
dankjewel voor het leuke jaar, werd er een
barbecue georganiseerd voor alle vrijwilligers.
Tijdens het barbecueën zaten we lekker buiten
en was het heel gezellig. We praatten over van
alles en nog wat en stonden om de beurt even
bij de barbecue. Precies toen we klaar waren
met het ‘hoofdgerecht’ en we wilden beginnen
aan het toetje begon het zachtjes te regenen. Van zachtjes regenen ging het
over in hard regenen en we besloten alles naar binnen te brengen, lekker binnen ons toetje op te eten en een spelletje te gaan doen. Ook al regende het
buiten
heel
hard,
binnen
hadden
we
de
grootste
lol.
Kort samengevat, het was een hele gezellige en geslaagde avond!
Anna Guitjens

Triathlon Accentjobs
Zaterdag 27 augustus zijn we als Reddingsbrigade aanwezig geweest op en rondom het
terrein van Beldert Beach om ondersteuning
te bieden bij de triatlon van Accent Jobs.
Deze inzet was niet alleen op het water met
de bondsvlet maar ook met een quad voor de
wandelaars en als EHBO-ers in de volgauto’s
voor eventuele ongevallen bij de fietstocht. In
het water waren ook nog maar liefst 7 duikers van duikvereniging Gagnan aanwezig
om zwemmers in nood te kunnen helpen. Wesley was deze dag als coördinator
verantwoordelijk en stuurde Nienke en Martijn op de vlet aan, Bart op de quad
en Margaretha, Marie en twee heren van de EHBO Tiel in de volgauto’s aan.
De deelnemers kwamen voornamelijk uit België en konden vooraf kiezen of ze
gingen lopen, fietsen of zwemmen of een combinatie hiervan. Daarnaast waren
er binnen ieder onderdeel verschillende afstanden. De lopers konden kiezen
voor 5, 10 en 15 kilometer, de fietsers tussen 25 en 40 kilometer en zwemmers minimaal één rondje van 360 meter. Het doel van
deze ochtend was om zoveel mogelijk kilometers te
behalen om zo “samen” naar Rio te gaan.
Rond 13.30 uur was voor ons de inzet afgelopen en
konden we terug kijken op een rustig ochtend maar
een zeer leerzame en gezellig inzet waarbij met diverse
partijen hebben samengewerkt om onze opdracht in
goede orde te volbrengen.
Groet, Bart Budding
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Mozaïek
Ook dit jaar hebben we weer meegedaan met het mozaïekleggen aan de
gracht onder leiding van ontwerpster Lyda van Bekkum. Uiteindelijk hebben
we een15e plaats behaald!

Uw advertentie
hier? Stuur een
mailtje naar

redactie@rbtiel.nl
Voor de
mogelijkheden

MEISJESDROOM
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Humpendag
Wisten jullie dat:


















Er 14 kinderen mee hebben gedaan met de
humpendag?
Een zeil prima als hele grote paraplu kan dienen?
Alle kinderen de boot in en uitgedragen moesten worden?
Juf Margaretha het heel goed doet in de touwen?
Maut gelukkig een droge broek bij zich had
omdat ze heel nat was geworden in de boot?
Het drinken en de snoepjes heel snel op waren
zodat we verder konden gaan met het programma?
Siebe alle knopen heel goed kent?
Claudia zich ontzettend goed kan verstoppen?
Bart zowel de eieren als frietjes heeft gemist?
(akela) Alex zijn groep heel goed vast heeft
gebonden?
Het water in de Waal heel erg laag stond en
niemand dichtbij mocht komen zonder begeleiding?
Dat we daardoor wel zo door de sluizen naar
het Amsterdam-Rijnkanaal konden varen?
Onze botencontainer ook heel geschikt is om
frietjes te eten als het hard regent?
De rij voor de wc tot aan de voordeur stond?
We ondanks de buien een heel leuke humpendag hebben gehad?

Plannen Waptap
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we als brigade meer
gebruik willen gaan maken van ons clubgebouw. Inmiddels zijn er gesprekken geweest met diverse bouwkundigen en is er overleg met de Vree en
Sliepen of deze ons kunnen helpen met het verbouwen/nieuw bouwen van
de Waptap.
Naast het maken van een planning hoe het clubgebouw er uit moet komen
te zien, zijn we ondertussen begonnen met het slopen van de interne aankleding. Zo is inmiddels de oude keuken, de bar, de plafondplaten en de
vloerbedekking verwijderd. Maar verwijderen van spullen betekent ook verzamelen van nieuwe spullen. Zo zijn er een gratis
tuinhuis, vloerbedekkingsplaten en een keuken
opgehaald. Deze spullen kunnen we erg goed gebruiken in de toekomst in of bij het clubgebouw.
De komende weken zullen de planning voor het
aanpassen verder worden uitgewerkt, de aanleg
van stroom zal worden gerealiseerd en de snoei
dag voor op het terrein staat gepland. Mocht je zin
en tijd hebben om te komen helpen, dan ben je
van altijd welkom. Via de groepsapp zullen de dagen en tijden bekend worden gemaakt.

Waptap renovatie team
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Sponsornieuws
Binnen de brigade zijn we altijd
op zoek naar sponsoren. Sinds de
laatste nieuwsbrief hebben we
twee bedrijven bereid gevonden
om materiaal te sponseren; Tapijttegelstunter te Veenendaal voor
vloerbedekkingstegels en Spuitbedrijf ERBE te Tiel die voor een gereduceerd tarief de snelle boot in
de brigade oranje kleur heeft gespoten. De verzekeraar Noorderlinge
uit Leeuwarden heeft een financiële sponsoring in de clubkas toegezegd.
Wij bedanken deze sponsoren dat zij doormiddel van materialen en
financiële inbreng de club willen steunen. Mocht u, uw bedrijf of uw
werkgever ook de brigade willen sponsoren dan staan wij hier natuurlijk altijd voor open. Via de penningmeester kan er worden besproken hoe dit mogelijk is.
Interview met de pet

Hoe heet je en hoe oud ben
je?
Kjell Westra en ik ben 9 jaar
oud
Hoe lang zit je al bij de Reddingsbrigade en waarom zit
je erop?
4 jaar zit ik erop en ik vind
het heel leuk

Wat is het leukste dat je bij
de brigade hebt gedaan?
Dat ik er met kamp in 2015
vanaf het begin bij mocht zijn
en het kanovaren. En de Sinterklaasintocht vorig jaar.
Wat wil je later worden?
luchtverkeersleider
Wat vind je het moeilijkste bij
de Reddingsbrigade?
borstcrawl
Wie mag de volgende keer
iets over zichzelf vertellen in
dit stukje en waarom?
Bram (van het eerste uur)
omdat hij veel grappen verteld en leuk speelt.
Als dank voor je mooie antwoorden krijg je van ons een echte Reddingsbrigade pet!

Pagina 8

Nieuwe leden
Sinds de zomervakantie hebben we er veel nieuwe leden bijgekregen.

Hierbij willen we deze hartelijk welkom heten!
TIM VAN KLEEF

MAUT VERSLUIS

TIM VERSLUIS

DANI HUIGENBOS

MIKE HUIGENBOS

MANU KRISHNADATH

FEMKE VAN LEDDEN

SWEN VAN HATTEM

WILCO KUIJPER

MAUD VAN HATTEM

KOEN VAN WINDEN
Heel veel plezier bij Reddingsbrigade Ri-

vierenland Tiel!

Vrijwilligers gezocht!

Uw advertentie
hier? Stuur een
mailtje naar

redactie@rbtiel.nl
Voor de
mogelijkheden

Wellicht dat het bij jullie bekend is, maar we kunnen het niet vaak genoeg
benadrukken dat onze vereniging alleen kan bestaan doordat vrijwilligers
zich regelmatig voor de club inzetten. We zoeken dus (juist!) niet alleen
bestuursleden!
Mocht je iemand kennen of mocht je zelf tijd hebben om je voor onze
vereniging in te zetten, laat dit dan ons dan weten! Hiervoor kan je een
mailtje sturen naar Conny:
secretaris@rbtiel.nl.
We zijn onder andere op zoek naar:
instructeurs, collectanten, nieuwsbrief redactieleden, mensen die willen helpen met de promotie, ledenwerving, onderhoud (clubhuis, boten,
snoeien) en sponsoring, beheer en
controle spreekbeurtkoffer etcetera.

Onze vereniging is er voor en door
de leden en dit lukt ons niet zonder
vrijwilligers!

I like Reddingsbrigade Rivierenland Tiel!
Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten die we als reddingsbrigade ondernemen? Dat kan! Volg ons op Facebook! We plaatsen
om de zoveel tijd leuke nieuwtjes, foto’s en berichtjes.
Op Facebook vind je nog veel meer leuke foto’s van alle
activiteiten die aan bod zijn gekomen in de nieuwsbrief!
We zijn te vinden op: www.facebook.com/
ReddingsbrigadeRivierenlandTiel

Daarnaast zijn we natuurlijk ook gewoon te vinden op:
www.RBTiel.nl!
Redactie: Nienke Ham
Reddingsbrigade Rivierenland Tiel, Laan van Westroijen 99, 4002 GW Tiel , pr@rbtiel.nl

