Augustus 2016

Startbrief seizoen 2016-2017
Namens het bestuur
Hallo allemaal!

 Agenda
VrijwilligersBBQ
20 augustus 2016
Instuif
26 augustus 2016
Mozaïekleggen
6-7-8 september
2016
Humpendag
2 oktober 2016
Zwemmarathon Oss
22 oktober 2016

Binnenkort start het nieuwe seizoen weer en we hopen dat iedereen een
fijne vakantie heeft gehad of nog heeft!
Ook dit seizoen hebben we naast het zwemmen en de WHV opleiding
nog veel meer leuke activiteiten voor jullie in petto. In de agenda
hiernaast vindt je alvast alle activiteiten die we zeker weten gaan doen.
Reserveer deze data dus vast! Verderop vinden jullie meer informatie
over de diverse onderdelen.
Mocht je interesse hebben om een EHBO cursus te volgen, in het najaar
organiseert de EHBO vereniging in Tiel er weer één. Neem contact met
ons op dan geven wij aan hen door dat je belangstelling hebt. Dit geldt
ook voor ouders en andere
belangstellenden! Herhalingslessen
volgen wij gezamenlijk in het begin
van het kalenderjaar.

Zwemmarathon
Wageningen
10 december 2017

We wensen jullie allemaal een heel fijn
seizoen en hopen jullie bij veel
activiteiten te zien!

Nieuwjaarsborrel
8 januari 2017

Groetjes,
Marten, Conny, Nienke, Margaretha en
Rachel

Kamp
19-20-21 mei 217
Diplomazwemmen
30 juni 2017
Uitstuif
7 juli 2017

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

Vacatures bestuur
We zijn nog altijd op zoek naar kandidaten voor de volgende
bestuursfuncties:

Eerste secretaris
Tweede secretaris
Tweede penningmeester
Voor meer informatie en een functieprofiel van bovenstaande vacatures
kun je contact opnemen met Marten van Bijsteren (06-19342284) of
Nienke Ham (06-47582000) Mocht je een andere functie ambiëren
horen we het uiteraard ook graag!
Redactie: Nienke Ham
Reddingsbrigade Rivierenland Tiel, Laan van Westroijen 99, 4002 GW Tiel , pr@rbtiel.nl
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Zwemmend redden 2016-2017
Na een zomerstop waarin iedereen hopelijk van een verdiende vakantie
heeft genoten gaan we weer van start met het nieuwe zwemseizoen. De eerste zwemlessen starten op vrijdag 26 augustus 2016.
De eerste zwemles is een algemene
les waarin je, na je vakantie, weer
start met het oefenen van zwemslagen en leuke oefeningen. Tijdens deze les mag je een vriendje, vriendinnetje, broertje en/of zusje meenemen. Uiteraard moet hij of zij wel
over een zwemdiploma beschikken.
Net als vorig seizoen zijn de diploma’s voor dit seizoen Junior Redder,
Zwemmend Redder en Life Saver.
Afhankelijk van je leeftijd en ervaring
met (reddend) zwemmen ben je in
één van deze diploma’s ingedeeld.
De indeling voor de brevetten hierbij is als volgt:
Junior Redder 1 t/m 3
& Zwemmend Redder 1 en 2

17:30 tot 18:30 uur

Zwemmend Redder 3 & 4, Life Saver 1 t/m 3
& “vrij” zwemmen

18:30 tot 19:30 uur

Zoals jullie gewend zijn zullen de zwemlessen ook dit seizoen iedere vrijdag
zijn, met uitzondering van de schoolvakanties en ook wordt er iedere tweede vrijdag van de maand met kleding aan gezwommen. Uiteraard worden
jullie hierover tijdig geïnformeerd.
Indien je nog vragen hebt over deze brief of de start van het zwemseizoen,
neem dan even contact op met Margaretha van Bijsteren via de mail zwemmendredden@rbtiel.nl of telefoon 06-30790354

Mozaïekleggen
De reddingsbrigade doet ieder jaar mee aan
het mozaïekleggen tijdens het fruitcorso in
Tiel. Vorig jaar wonnen we zelfs de eerste
prijs! De voorbereidingen voor dit jaar zijn
uiteraard al in volle gang, maar we kunnen je
hulp nog heel goed gebruiken met het plakken en leggen van het mozaïek. We gaan in
ieder geval de volgende data aan de slag:
Week 33
16 en18 augustus
Week 34
23 en 25 augustus
Week 35
30 augustus en 1 september
Week 36
5 september vanaf 19:00 zeil leggen
en fruit prikken aan de gracht vanaf 6 september
8:00
Wil je meehelpen? Graag! Kom langs op Koelenhofstraat 4, 4004 JR Tiel of neem contact op met Lyda
of Corrie
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Humpendag
Zondag 2 oktober is er weer een
humpendag! Dit is het moment
waarop de kinderen kennis kunnen
maken met de waterhulpverlening.
We gaan op pad met onze jeugdleden en laten zien wat dit allemaal
inhoud. Uiteraard hoort daar een
stukje varen bij! Meer informatie
volgt nog, maar reserveer 2 oktober vast in je agenda!

Zwemmarathons Oss en Wageningen
We zijn weer uitgenodigd voor enkele zwemmarathons. Voor die van Oss
(22 oktober) en Wageningen (10 december). Het duurt van 18:00 tot 0:00!
In die tijd zwemmen de teamleden om beurten 10 mininuten en wordt er
meestal afgesloten met een continue estafette. Dee avonden zijn supergezellig om mee te maken! Om ons in te kunnen schrijven hebben we een
team van minimaal 8 zwemmers en 2
tellers nodig. De minimum leeftijd is
in principe 15 jaar, maar als je iets
jonger bent kan je in overleg misschien ook meedoen. Voor meer informatie of inschrijving neem contact
op met Margaretha via de mail zwemmendredden@rbtiel.nl of telefoon 0630790354.

Waptap
Afgelopen jaar hebben we ons clubhuis Waptap weer wat intensiever gebruikt. Zoals jullie misschien wel weten is de Waptap een wat ouder gebouw, momenteel zonder verwarming en elektra en is deze een aantal jaar
lang alleen gebruikt voor de opslag van materialen en het stallen van onze
boten in de container. Graag willen we onze activiteiten (buiten het zwemmen) weer zoveel mogelijk vanuit het clubhuis organiseren. Theorielessen
Lifesaver en Lifeguard, (jeugd) activiteiten en voor gewoon een drankje na
het zwemmen. Daarvoor is een gezellige verwarmde, verlichte en fris ruikende omgeving nodig. Bovendien hebben onze materialen baat bij een
goed geventileerde en in de winter verwarmde ruimte.
Momenteel zijn we aan het inventariseren wat
er nodig is om dit te bereiken. Uiteraard kunnen we daarbij alle hulp goed gebruiken! Niet
alleen voor het uiteindelijke werk, maar ook
voor de expertise, connecties en misschien
zelfs materialen. Mocht je iets voor ons kunnen
betekenen, zowel voor de inventarisatie als de
uitvoering horen wij het graag! Hopelijk kunnen we dan snel alle handen/handjes uit de
mouwen steken zodat we dit seizoen steeds
meer in ons clubhuis kunnen vertoeven!
Alvast bedankt namens het Waptap renovatie
team!
Luuk Giesbers en Dinand van Bijsteren
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Kamp 2017
Ook dit seizoen gaan we op kamp!
En wel in het weekend van 19-2021 mei 2017. Afgelopen jaar was
enorm gezellig en we rekenen erop
dat iedereen dit jaar meegaat! Ook
dit jaar is er ruimte voor alle leden.
Hou dit weekend dus vrij!

Vrijwilligers gezocht!

Uw advertentie
hier? Stuur een
mailtje naar
pr@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 Marten:
voorzitter@rbtiel.nl.
We zijn onder andere op zoek naar:
trainers, collectanten, nieuwsbrief
redactieleden,
mozaïekleggers en mensen die willen
helpen met de promotie, ledenwerving, onderhoud en sponsoring, 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

