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Nieuwsbrief
Van de redactie...
Hallo allemaal!

 Agenda

Jantje Beton
collecte
13-25 februari 2017
Proefexamen
10 maart 2017
NL Doet
11 maart 2017
Sponsorzwemmen
17 maart 2017
ALV
31 maart 2017
Kamp
19-20-21 mei 2017
Diplomazwemmen
30 juni 2017
Uitstuif
7 juli 2017
Mozaiekleggen
5,6,7 september 2017

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

Wat een gebeurtenis zo aan het begin van 2017! Inbraak in Waptap, wie
had dat verwacht. Overwachts veel te doen en te regelen voor het
bestuur, maar ook veel aandacht van de pers. Verderop in deze
nieuwsbrief vinden jullie een verslag.
Daarnaast zijn er afgelopen maanden ook nog leuke dingen gebeurd
waarvan verslag in deze nieuwsbrief! Op de volgende pagina stellen alle
bestuursleden zich nog even kort aan jullie voor!
Veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief!

Extra ALV 18 november 2016
Op vrijdagavond 18 november 2016 is er vanuit de brigade een extra
ledenvergadering gehouden in de vergaderzaal van zwembad
Groenendaal Plus te Tiel. Op deze avond waren er inclusief het bestuur
een elftal personen aanwezig om deze vergadering bij te wonen.
Tijdens de vergadering
hebben we het onder
andere gehad over;
Huisvesting: Vanuit de
gesprekken die er zijn
gevoerd met de Vree en
Sliepen over eventuele
renovatie/nieuwbouw van
de waptap is naar voren
gekomen dat renoveren
niet te adviseren is gezien
de kosten en het huidige
pand. Hier vanuit is dan
ook het advies gekomen
om
wellicht
te
gaan
samenwerken met
een
andere vereniging voor
een gedeelde huisvesting. Nieuw bestuur per 18 november 2016: Vlnr: Bart
Budding, Margaretha van Bijsteren, Conny van
Er is hierdoor in grove Bekkum, Nienke Ham en Wesley van Brenk
lijnen een tweetal vragen
aan de leden voorgelegd
wat zij willen met de huisvesting van de brigade. 1. Staan we open voor
uitwerking van een plan voor samenwerking met een andere vereniging?
2. Zijn we bereid een substantieel deel van onze reserves in te zetten
voor onze huisvesting? Op basis hiervan is naar voren gekomen dat een
meerderheid van de leden open staat voor zowel eventuele
samenwerking met een andere vereniging, als aanspraak maken op
onze eigen reserves voor een eigen huisvesting.
Redactie: Nienke Ham
Reddingsbrigade Rivierenland Tiel, Laan van Westroijen 99, 4002 GW Tiel, redactie@rbtiel.nl
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Om deze plannen uit te werken in tijdens de vergadering een onderhoudscommissie in het leven geroepen welke zich gaat richten op huisvesting en onderhoud hiervan. Deze plannen gaan uitgewerkt worden en zullen tijdens de volgende ledenvergadering worden gepresenteerd.
Bestuurswisseling: Door het aftreden en niet herkiesbaar stellen van Marten van
Bijsteren en Rachel Gennissen zijn er binnen het bestuur wat wijzigingen doorgevoerd. Conny van Bekkum is hierdoor vanuit het bestuur als voorzitter ad
interim voorgesteld en door de leden mee ingestemd. Daarnaast zijn door het
huidige bestuur voorgedragen; Bart Budding als 1e secretaris en Wesley van
Brenk als bestuurslid waterhulpverlening om toe te treden tot het bestuur. Ook
hiermee zijn alle aanwezige leden mee akkoord gestemd waardoor beide heren
zijn aangesloten bij het bestuur van de brigade.
Naast de standaard mededelingen, de ingekomen stukken en de rondvraag
hebben we een nuttige vergadering gehad waar het bestuur en de commissies
mee verder kan richting de algemene ledenvergadering die 31 maart 2017 zal
plaats vinden.

Inbraak Waptap
Zaterdagmiddag 7 januari ontving het bestuur
een melding van buurtbewoners dat er iets aan
de hand was bij ons clubhuis. Daarop zijn we
poolshoogte gaan nemen en ontdekten we dat
er was ingebroken. De inbrekers hebben op
meerdere plekken geprobeerd binnen te komen
waardoor er veel schade is. Naast het
overhoophalen van onze spullen en het
leegspuiten van de aanwezige brandblussers
zijn er ook zaken gestolen. Het ergst is dat
zowel onze eigen werkpakken als de
werkpakken van de Nationale Reddingsvloot
meegenomen zijn. Deze pakken stellen ons in
staat om onder alle omstandigheden het water
op én in te kunnen. Gelukkig zijn de pakken
van de Nationale Reddingsvloot goed verzekerd
en konden we hiervoor de woensdag hierop al
vervangende pakken ophalen in IJmuiden. TMG
Techniek Midden Gelderland BV heeft ons
diezelfde week leenpakken aangeboden. Ook boden meerdere brigades aan
ons pakken te lenen! Rene Grube van Calico Sailing Tours
(www.skutsjevaren.nl) heeft ons nieuw EHBO materiaal aangeboden om onze
koffers weer te kunnen vullen. Van meerdere kanten hebben wij daarnaast
spontane donaties gekregen om onze materialen te kunnen vervangen. Hier
zijn wij heel dankbaar voor! Onze verzekering keert gelukkig ook nog een
vergoeding uit voor de geleden schade maar dit is helaas niet voldoende om
alles te kunnen vervangen. Daarom organiseren wij vrijdag 17 maart een
sponsorzwemavond onder het motto: “Laat Reddingsbrigade Rivierenland Tiel
niet op het droge staan!” De informatie hierover is inmiddels onder onze leden
verspreid.
Daarnaast gaan we tijdens NLDoet op 11
maart zoveel mogelijk schade herstellen.
Handige handjes zijn hierbij zeer
welkom!
Bijzonder was de hoeveelheid media
aandacht die de inbraak kreeg. Ons
Facebookbericht is meer dan 55.000 keer
bekeken en er is aandacht aan besteed
op omroep Gelderland, zowel televisie als
radio. Ook de Gelderlander, Stad Tiel en
Zakengids hebben erover geschreven. En
dit is zelfs nog gedeeld via de NOS!
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Bestuur
Interim voorzitter
Conny van Bekkum
32 jaar, uit Tiel
Weer bij de brigade sinds september 2014
Na ruim 10 jaar te zijn weg geweest bij de brigade ben ik
weer terug omdat mijn dochter Lisanne ook bij de brigade kwam. Na een half jaartje stond ik alweer het eerste
uur op de kant les te geven zoals vroeger, dit doe ik met
veel plezier. Ook ben ik zelf weer aan het trainen voor
nieuwe diploma's en waterhulpverlening.
Secretaris
Bart Budding
25 jaar, uit Echteld
Bij de brigade sinds 1 april 2005 (met onderbreking)
In mijn jongere jaren al eens lid geweest van de brigade maar na een afwezigheid van 5 jaar weer sinds december 2015 lid van de club. Behalve het zwemmen en
het varen bij de brigade volg ik het Nederlandse voetbal en zit ik in mijn vrije tijd graag langs de waterkant
om een visje te vangen. Door de weeks werk ik bij een
Makelaars- en Assurantiekantoor en volg ik op dit moment de HBO opleiding Bedrijfskunde MER.
Penningmeester
Nienke Ham
37 jaar, uit Tiel
Bij brigade sinds augustus 2015
Moeder van Kjell, Yesper en Ture, Senior medewerker
Finance & Control en vroeger enthousiast wedstrijdzwemster en schaatser. Gek op cijfertjes, controle,
zwemmen en varen.
Bestuurslid Zwemmend Redden
Margaretha van Bijsteren
33 jaar, uit Tiel
Bij de brigade sinds januari 1995
Lid van de brigade sinds mijn 11de. Getrouwd met Dinand en moeder van Roan, Tessa en Brenden. Ik geef les
en zwem soms ook nog zelf. Ook help ik met bewakingen en activiteiten.
Bestuurslid Waterhulpverlening
Wesley van Brenk
27 jaar, uit Tiel
Bij de brigade sinds februari 1998
Ik zit voor mijn werk in de ICT, ben vrijgezel(lig) en woon nog lekker bij
mijn ouders thuis in Tiel. In de afgelopen 20 jaar heb ik
binnen onze brigade diverse taken en functies gehad. Zo
ben ik onder andere voorzitter geweest maar kun je me
ook iedere week als kaderlid aan het bad terugvinden. De
afgelopen paar jaar ben ik me buiten het zwemmend redden erg op de waterhulpverlening gaan focussen. Het
daadwerkelijk redden met een reddingsvaartuig, samenwerken met de RVR/collega brigades en de aansluiting bij
de veiligheidsregio spreken me daarbij erg aan! We hebben
al aardig wat stappen gemaakt maar er is nog genoeg te
doen.
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Zwemmarathon Oss
In de nieuwe startbrief van seizoen 2016-2017, die wij gekregen hadden
had ik gelezen, dat op 22 oktober 2016 een zwemmarathon in Oss werd
gehouden.
Ik dacht dat lijkt mij heel erg leuk om een keer aan mee te doen. Dus had ik
mij hiervoor aangemeld en erbij vermeld, dat ik nog niet zo snel kan zwemmen omdat ik nog niet zo lang bij de reddingsbrigade zit. Maar dit was
geen enkel probleem. We gaan voor de gezelligheid en de laatste plek, het
is wel zo dat we het aantal meters van de vorige marathon proberen te verbeteren.
Op 22 oktober was het dan zo ver de
zwemmarathon in Oss. Om 17:00 uur
moesten wij ons verzamelen in Oss,
mijn man Ray en onze zoon Jeremy gingen mee en waren benoemd tot tellers.
Wij waren met 8 personen, ik, Nienke,
Conny, Magaretha, Anne-Maaike, Alex,
Bart en Boris . De marathon begon om
18:00 uur en die begon direct met een
estafette onderdeel, dit was een jerrycan vervoeren over de bodem en met als doel zoveel mogelijk baantjes
te maken. Dit duurde 20 min. Daarna begon de eerste zwemmer met zijn
10 min zoveel mogelijke baantjes te zwemmen dit zo om zijn beurt. Totdat
we het tweede estafette onderdeel hadden en dat was zwemmen met flessen gevuld met water op de rug 2 baantjes zwemmen en daarna overdragen
aan je teamgenoot en dit was ook een team opdracht.
Op een gegeven moment was ik onze baan aan het tellen en zag dat Bart
over de lijn ging hangen en na mij zwaaide. Ik liet mijn spullen vallen en
dook het water in en bracht hem naar de kant. Hij kreeg geen lucht meer
doordat hij te veel water binnen had gekregen. Gelukkig ging het na een
tijdje wel weer en kon hij ook weer mee zwemmen.
Om 23:30 t/m 00:00 hadden we de laatste estafette ronde. Met elkaar zoveel mogelijk aantal banen zwemmen. Dit ging gepaard op heftige disco
beats en lichtshow en we probeerden, ondanks we al erg moe waren nog
een keer alles uit de kast te halen. Om 12 uur precies, was het afgelopen.
Einde zwemmarathon. Al met al was het heel erg gezellig, veel gezwommen,
veel muziek, en natuurlijk heel veel lekker eten (lees snoep en rauwkost van
Nienke).
Uiteraard zijn wij laatste geworden maar toch 15.850 meter bij elkaar gezwommen met elkaar, dat betekent toch een verbetering van ons vorige record. Het is voor de eerste keer dat ik mee zwom was en het was een hele
geslaagde, gezellige avond om mee te maken, een hele belevenis.
Na afloop lekker met
elkaar nog buiten gesnakt (broodje kroket
of broodje frikadel)
en toen lekker naar
huis en naar bedje
toe, het was een vermoeiende
avond,
maar wel voldaan.
Claudia
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Wat is er allemaal gebeurd...
Sinterklaasintocht in Tiel op 19
november, ook dit jaar is hij
weer veilig aangekomen bij de
Waalkade!

Uiteraard kwamen er ook pieten in het
zwembad kijken. Konden ze gelijk van
de kinderen leren hoe ze andere pieten
uit het
water
kunnen
redden.
Stel je
voor dat
ze van de
pakjesboot vallen!

Vlak voor de kerstvakantie
hebben we tijdens de les geoefend hoe je jezelf kan redden als je in een wak terecht
komt. Heel nuttig voor jong
en oud!

Onze vrijwilligers zijn ook weer
op EHBO herhaling geweest. Nuttig én gezellig!
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Kamp 19-20-21 mei 2017

Uw advertentie
hier? Stuur een
mailtje naar

Ook dit jaar
gaan wij weer
met z'n allen
traditioneel
op kamp.
Waar? Dat is
nog een verassing! Het
kamp is voor
ALLE leden
vanaf Zwemmend Redden
1 het hele
weekend en
vanaf zaterdagmiddag
zijn ook de
Junior Redders van harte welkom. We hebben al heel veel leuke dingen op de planning
staan en zien er naar uit van jullie allemaal een inschrijving te ontvangen!
Meer informatie en inschrijfformulieren volgen nog, maar houd het weekend
van 19, 20 en 21 mei vrij in je agenda! Heb je nu al vragen? Stuur dan een
mailtje naar kamp@rbtiel.nl. Tot snel!
Groetjes,
De Kampcommissie

redactie@rbtiel.nl
Voor de
mogelijkheden

Zwemmarathon Wageningen
Op 10 december 2016 hebben we
een zwemmarathon in Wageningen
gehad.
Om zes uur begon de marathon en
deze werd geopend door te beginnen met een dam wedstrijd, de marathon stond deels in het teken van
dammen omdat ook het wkdammen op dat moment plaatsvond. Ook deze keer waren er tussen het estafettezwemmen door
weer drie verschillende spellen. Het
eerste spel voor ons was met schuimen damstenen naar de overkant zwemmen en dit zo vaak mogelijk te doen. Het tweede spel was het slepen
van een pop in het water,
en het laatste spel was
zo snel en vaak mogelijk
een stormbaan af te leggen. Iedereen heeft zich
ontzettend hard in gezet
om zo snel mogelijk te
zwemmen en we hebben
met ze alle een mooie
afstand afgelegd van
ruim 16 kilometer
Groet Boris

Pagina 7

Wat er nog meer gebeurde...
Op 2 januari mochten we met een trekker te water om bij Heesselt tv opnames voor Omroep Gelderland te begeleiden. Het gaat om het programma
“75 jaar vrijheid, op weg naar 2020!” en het is uitgezonden op 23 januari
om vanaf 17:20 ieder uur.

Ondanks de inbraak die we
op zaterdag ontdekten hadden we zondag 8 januari
alsnog een nieuwjaarsborrel!

Het schoolzwemmen blijft behouden! De gemeenteraad heeft besloten er toch geld voor vrij
te maken. Op 21 januari
was er dus ook weer
certificaatzwemmen
waarbij wij het onderdeel zwemmend redden
hebben begeleid. Erg
gezellig en gewaardeerd
door kinderen en ouders.

Dankzij de ijsperiode
en de nieuwe en leenpakken hebben we
kunnen oefenen op en
in het ijs. Leerzaam!
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NL Doet en Jantje Beton
Ook dit jaar doen we mee aan NL Doet (11
maart) en Jantje Beton (13 tot en met 25 februari). Schrijf de data vast in jullie agenda!
We kunnen alle hulp gebruiken bij beide activiteiten.
Tijdens NL doet gaan we zoveel mogelijk schade van de inbraak herstellen, schilderen en
een begin maken met een (basis)keuken instaleren. Mocht je niet kunnen helpen maar ons
wel kunnen steunen met materiaal of gereedschap horen wij dit ook graag!
Jantje Beton duurt dit jaar 2 weken! Het zou
fijn zijn als zoveel mogelijk (jeugd) leden nog
een avondje mee kunnen lopen. We
lopen van 18:00 tot ongeveer 19:30,
maar niet op vrijdag. Dan komt de
collectebus naar het bad toe! De helft
van de opbrengst gaat naar de brigade en we willen er graag een leuke
jeugdactiviteit mee organiseren!
Interview met de pet
Hoe heet je en hoe oud ben je?
Bram Giesbers, 9 jaar
Hoe lang zit je al bij de
Reddingsbrigade en waarom zit je erop?
Dit is nu mijn derde jaar
Wat is het leukste dat je
bij de brigade hebt gedaan?
Het kamp vond ik het
leukst tot nu toe
Wat wil je later worden?
Politieagent of meester
Wat vind je het moeilijkste bij de Reddingsbrigade?
Vrijeslag / borstcrawl
Wie mag de volgende keer
iets over zichzelf vertellen
in dit stukje en waarom?
Daan Millenaar
Als dank voor je mooie
antwoorden krijg je van
ons een echte Reddingsbrigade pet!
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Nieuwe leden
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er weer nieuwe leden bijgekomen. Hierbij willen we deze hartelijk welkom heten!
ESMEE VAN DEN HOVEN
MERLE MEGENS
DAAN VAN BENTEM
PIM SÜNDERMANN
MAX SÜNDERMANN
Heel veel plezier bij Reddingsbrigade Rivierenland
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 Bart:
secretaris@rbtiel.nl.
We zijn onder andere op zoek naar:
een voorzitter, 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 , redactie@rbtiel.nl

