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NIEUWSFLITS
Veel leesplezier namens de Commissie PR & Werving

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

Examens 18 juni 2016
Op donderdag 21 april hebben alle leden al even mogen
oefenen tijdens de proefexamens, maar op zaterdag 18 juni 2016
is het dan alweer zover: de jaarlijkse examens voor de alle
zwemmend redden, junior redder en life saver groepen vinden
dan plaats.
Het zal plaatsvinden tussen 09:30 en 13:00 uur. De exacte
tijden volgen later.

Vrijwilligers gezocht Oranjefonds
In de week van 17 t/m 21 mei doet de brigade weer mee aan de
collecteweek van het Oranjefonds.
Dit is een sociaal initiatief. Het oranjefonds organiseert met
name NLdoet en de burendag. Omdat de helft van de
opbrengst van de collecte richting Reddingsbrigade Drachten
gaat is het belangrijk om in deze week
vrijwilligers te vinden die een avondje mee
willen lopen voor het goede doel.
Ben jij bereid om mee te lopen voor een mooie
opbrengst voor de brigade?
Meld je dan aan bij
prenwerving@rbdrachten.nl
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Geboorte Elmar

Welkom!
Op de Algemene Leden Vergadering van 7 maart j.l. hebben wij
twee nieuwe voorzitters mogen verwelkomen bij twee
commissies. Even een voorstelrondje!
Voor de commissie PR & W is dit
Harmen Veenstra. Harmen volgt
hierbij Ylse Huizinga op. Harmen is
26 jaar en woonachtend in
Boornbergum. Hij is al jaren lid bij de
brigade. Hiervoor is Harmen
voorzitter geweest van de
binnencommissie.

Wauw! Wat een mooi nieuws.
Afgelopen 26 april is ons lid
Cynthia Tuinstra - Werkman
bevallen van een zoon Elmar
Lucas Tuinstra. Wij wensen
Cynthia en haar man Klaas Jan
veel geluk toe met de geboorte
van hun zoon namens alle leden
van de Reddingsbrigade.

Naast de PR & Werving is er ook een
nieuwe voorzitter van de
binnencommissie. Wout Raap heeft
het voorzitterschap van Harmen
Veenstra opgevolgd. Wout is al 13 jaar
lid bij de Reddingsbrigade en is
woonachtend in Drachten. Naast het
voorzitterschap geeft Wout les aan
Lifesaver 3, is hij strandwacht in de
zomermaanden bij de Ouddorpse Reddingbrigade en volgt de
opleiding tot instructeur.
Wij wensen Harmen en Wout succes met het voorzitterschap!

Koningsdag
De demonstratie’s van de Reddingsbrigade waren, op Koningsdag op de markt in Drachten, het
hoogtepunt van de dag. Acht vrijwilligers van de brigade hebben hier hun steentje aan bijgedragen. Zij
waren aanwezig met een informatiestand en lieten omstanders, doormiddel van de demonstraties, kennis
maken met de Reddingsbrigade. Ondanks het wisselende weer was het een geslaagde dag geworden waar
iedereen vol enthousiasme aan heeft meegewerkt.
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Inlog website

Veiligheidsdag Almere

Op 16 april was onze brigade, samen met enkele andere
brigades uit heel Nederland en de politie, brandweer,
defensie, GGD, KNRM en de kustwacht aanwezig bij de
derde landelijke veiligheidsdag. Hier werden demo's gegeven
samen met de andere brigades, KNRM en de kustwacht.
Naast de demonstraties konden toeschouwers op de kant
kennis maken met de lifeguards en het materiaal.
We hebben veel enthousiaste mensen gezien en gesproken,
al met al een geslaagde dag!

Ledenuitje
Op 28 mei aanstaande vindt er een ledenuitje plaats voor alle
leden. Deze dag gaan wij met alle leden richting Grollo.
In Grollo bezoeken wij een klimparcours die voor iedereen
toegankelijk is. Na deze actieve middag wordt afgesloten
met een heerlijk patatje bij de kazerne.
Praktische informatie:
• De kosten bedragen € 15,- p.p.
• Verzamelen om 12:30 uur bij de kazerne
• Einde ca: 19:00 uur (kazerne)
Adres kazerne: Stuurboord 14 te Drachten
Opgeven kan bij Aafke of Robert-Jan
06-24743618 / robertjan@rbdrachten.nl

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.

Theorieles
De examens komen er weer aan
en dat betekent voor de lifesaver
groepen dat er naast het
praktijkexamen ook een theorieexamen moet worden afgelegd.
Om deze theorie te beheersen
wordt er een cursusdag
aangeboden op 4 juni 2016.
Op deze dag wordt het boek
behandeld door middel van
presentaties, demonstraties en
het oefenen van bepaalde zaken.
Wanneer: 4 juni 2016
Waar: Masterworks, De Hemmen
4a te Drachten.
Voor wie: Lifesaver 1,2 en 3
Tijden worden later bekend
gemaakt.
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