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Geslaagd! 
Bloed, zweet en tranen, theorielessen, nog even een 
extra training...alles voor de examens... 

Maar wauw!! Wat een prachtige resultaten werden er 
geboekt op zaterdag 18 juni.  
Alle examenkandidaten zijn geslaagd voor hun 
diploma!!  

Langs deze weg willen we dan ook iedereen heel 
hartelijk feliciteren met het behalen van hun 
diploma!  

Strandheem 
Met het mooie weer is het alweer zo ver! 

Strandbewaking bij 
strandheem in Opende. De 
vrijwiliigers van de 
Reddingsbrigade staan bij het 
mooie weer paraat om de 
veiligheid van de mensen zo 
goed mogelijk te proberen te 
waarborgen. Wil je een keer 
meedraaien op strandheem? 
Geef je dan op via 
mike@rbdrachten.nl

Leden die al eerder 
bewaakt hebben willen 
we vragen het 
Hulpdienstrooster in te 
vullen!  
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Vacature hoofdtrainer 

Reddingsbrigade Drachten is 
voor het nieuwe zwemseizoen 
2016/2017 opzoek naar een 
operationeel hoofdtrainer. Het 
gaat hierbij om het coördineren 
van de zwemlessen op de 
donderdagavond. Voor de 
gehele vacature verwijzen wij je 
naar de bijlage van de nieuwsflits 
of op onze website 
www.rbdrachten.nl.  

Wedstrijdteam 

Lijkt het jou leuk om mee te doen 
met een wedstrijdteam voor 
marathons en wedstrijden? Dat 
kan! Om de week wordt er op 
donderdagavond bij de WER 
groep getraind. Het team zoekt 
versterking, kom jij ze 
aansterken? 

Meer informatie of nieuwsgierig 
geworden? Kom op 
donderdagavond om 20:30 uur 
bij Lynn Waninge of mail Lynn via 
lynnwaninge@hotmail.com 

NIEUWSFLITS 
Veel leesplezier namens de Commissie PR & Werving
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 Gondelvaart Aldeboarn 
Op vrijdag 26 augustus vindt de jaarlijkse 
Gondelvaart in Aldeboarn weer plaats. Dit 
jaar is het de 71ste editie en wij als 
Reddingsbrigade Drachten zullen hierbij 
weer aanwezig zijn met een 
informatiestand en een boot om samen 
met de mensen een tochtje te maken.  

Met meer dan 10.000 bezoekers is de 
gondelvaart één van de grootste 
evenementen in Friesland.  

Lijkt het jou leuk om hierbij aanwezig te zijn als 
vrijwilliger? Meld je dan aan via de agenda op de 
website of stuur een mailtje naar 
prenwerving@rbdrachten.nl. 

De Knipe 
Van donderdag 2 juni t/m zondag 5 juni hebben 
vrijwilligers van de brigade zich weer hard gemaakt 
voor de survivalrun in De Knipe.  

De survivalrun is een hardloopwedstrijd 
met natuurlijk en niet-natuurlijke 
hindernissen. Een erg leuk evenement om 
als vrijwilliger bij aanwezig te zijn. 
Bedankt iedereen voor zijn of haar inzet 
dit jaar! 
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Jeugdlycra's 

Er zijn nog een aantal 
Lycrashirtjes van 
Reddingsbrigade Drachten. Al 
een heleboel leden hebben 
zo'n handige zonwerende 
lycra.  

Mocht u belangstelling 
hebben bij zo'n lycra, 
bijvoorbeeld erg handig voor 
uw kinderen op het strand 
deze zomer, stuur dan even 
een mailtje naar 
prenwerving@rbdrachten.nl  
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Open dag 24 september 2016 
Reddingsbrigade Drachten wil op zaterdag 24 
september 2016 een open dag organiseren. Deze 
open dag wordt georganiseerd om mensen kennis 
te laten maken met de brigade, natuurlijk hopen 
wij zo ook nog extra leden te werven voor onze 
mooie club. Voor deze open dag zullen de scholen 
in de gemeente Smallingerland en omliggende 
dorpen van de gemeente Opsterland benaderd 
worden. 

Ook worden onze sponsoren uitgenodigd, niet 
alleen om te komen kijken, maar misschien ook 
om een bijdrage te kunnen leveren aan een 
fantastische dag.  

Schrijf de datum alvast in je agenda zodat je 
zeker weet dat je hem vrij houdt! We hopen 
natuurlijk dat iedereen inzetbaar is op deze dag 
om een zo mooi mogelijke dag neer te zetten.    

Opgeven evenementen  
De komende tijd vinden er weer een heleboel 
evenementen plaats in en om Drachten. Voor een 
heel aantal evenementen zijn wij nog opzoek naar 
vrijwilligers. Kun en wil jij ons helpen?!  

Geef je dan even op via de website: 
www.rbdrachten.nl  

Voor de volgende evenementen worden nog 
vrijwilligers gezocht:  

08-07 (18.00 - 20.00)    : Drakenrace  
09-07 (hele dag)         : ALS City swim  
26-08 (17.00 - 20.30)    : Gondelvaart Aldeboarn 
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Inlog website 

Zoals jullie weten hebben wij 
sinds een tijdje een nieuwe 
website met niet alleen  een 
nieuw uiterlijk maar ook een 
aantal nieuwe functies! Je krijgt 
onder andere als lid van 
reddingsbrigade Drachten 
exclusief toegang tot het 
besloten deel van de website. 
Hier vindt je o.a. een groot foto 
album, nieuwsflitsen archief en in 
nabije toekomst kun je 
aanmelden als hulpverlener bij 
een van onze gave evenementen!  

Je kunt je aanmelden op de 
website. Mocht je vragen hebben 
kun je contact opnemen met 
harmenveenstra@rbdrachten.nl. 

Afsluiting seizoen 

Het seizoen is al bijna ten einde 
en dat betekent ook dat de 
jaarlijkse barbecue en de 
buitentraining er weer aankomen.  

Afgelopen jaren was de 
buitentraining steeds op 
Strandheem, dit jaar worden jullie 
op 7 juli om 18.15 uur verwacht 
bij het paviljoen op de Leyen te 
Rottevalle. Wat we gaan doen 
blijft natuurlijk nog even een 
verrassing.   
De barbecue zal dan als afsluiter 
plaatsvinden op donderdag 14 
juli a.s. Voor deze barbecue zijn 
natuurlijk ook jouw ouders en 
broertjes en zusjes uitgenodigd. 
Geef je wel even op door het 
strookje in te leveren wat per mail 
is verstuurd of een mailtje te 
sturen naar 
binnencommissie@rbdrachten.nl 
De kosten bedragen € 3,50 p.p. 
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