
 
  Nieuwsflits februari 2016 

 

Survival examen 
 

Op donderdag 11 februari vind voor drie 
survival groepen er examens plaatst. Deze 
examens zullen afgenomen worden door 
examinatoren. De kandidaten moeten met 
kleding aan verschillende zwemonderdelen 
goed afronden. Wij willen de kandidaten van de 
drie survival groepen heel veel succes wensen!  
 

Van de redactie 
 
Hierbij weer een nieuwsflits van de maand februari. Alhoewel de maand februari net van start is hebben 
wij al weer een aantal leuke maar ook belangrijke onderwerpen met jullie te delen. 
 
Veel leespleziers namens de Commissie PR & Werving: Harmen, Alisa, Ylse, Michel & Hedwig 
 

Website 
 

Wauw! Wat een mooie site! Dat is de eerste 
reactie die vele mensen delen wanneer zij de 
nieuwe site hebben gezien.  Heb jij de nieuwe 
website van Reddingsbrigade Drachten al 
gezien? Kijk snel op www.rbdrachten.nl.  
 
Mis je iets op de site? Geef dit dan door per 
mail via: prenwerving@rbdrachten.nl  

Nieuwe commissieleden 
 
De binnencommissie is zich twee leden rijker! Daan Pesman en Aafke  
de Jong versterken de binnencommissie. Zij zullen beide als algemeen  
commissielid toetreden. Wij willen Daan en Aafke namens Reddingsbrigade  
Drachten welkom heten en veel succes wensen bij de binnencommissie.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Lijkt het jou ook leuk om binnen één van de commissies actief te  
worden en je steentje bij te dragen? Neem dan contact op met de  
desbetreffende voorzitter van de commissie; 

- Buitencommissie – Mike Wertien – mike@rbdrachten.nl 
- Binnencommissie – Wout Raap  (interim voorzitter) – Wout@rbdrachten.nl 
- Commissie PR & Werving – Harmen Veenstra (interim voorzitter) – harmenveenstra@rbdrachten.nl 

 
 

Extra oefening ijsreddingen 
 
Op vrijdagavond 22 januari heeft 
Reddingsbrigade Drachten een extra oefening 
gehad met betrekking tot ijsreddingen. 
Op de Drachtstervaart hebben de vrijwilligers 
geoefend om zichzelf te bevrijden uit een bijt. 
Nadat iedereen zichzelf had bevrijdt stond er 
nog een oefening op de planning. Hoe bevrijdt 
je een slachtoffer uit een wak of bijt? Ook deze 
oefening is uitvoerig besproken en geoefend. 
Alles bij elkaar een zeer geslaagde avond! 
 

 
 


