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Fris en fruitig het nieuwe jaar in! 
Het lijkt alweer een hele tijd geleden, maar op 1 
januari 2017 werd door Reddingsbrigade Drachten 
de traditionele nieuwjaarsduik georganiseerd!  
Het aantal duikers was dit jaar lager dan normaal 
maar dat mocht de pret niet drukken. We willen de 
organisatie namens deze weg nogmaals een 
compliment geven voor alle tijd en energie welke zij 
in het evenement gestoken hebben!   

Gezondheidsverklaring 
Zoals iedereen misschien al wel gezien heeft, is er 
de afgelopen weken weer een brief uitgedeeld met 
daarop de gezondheidsverklaring. We willen langs 
deze weg vragen om de gezondheidsverklaring zo 
snel mogelijk in te vullen en weer in te leveren bij je 
trainer of bij Marjoke! Alvast bedankt.  

NL DOET! 
Op zaterdag 11 maart is er 
landelijk weer de actie NL 
doet, dit houdt in dat wij van 
het Oranjefonds een bijdrage 
krijgen om onze post op 
strandheem op te knappen! 
Wil jij ook helpen? Meld je 
dan aan via de website!  

Vacature 
hoofdtrainer 
Zoals jullie misschien de 
afgelopen maanden gezien 
hebben, stond er steeds de 
vacature van hoofdtrainer open. 
We zijn erg blij mede te mogen 
delen dat Lennard Haze deze 
functie op zich gaat nemen. Vanaf 
wanneer is nog even onbekend, 
maar zodra dit zover is, horen 
jullie dit natuurlijk ook!  

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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IJstraining 
Het was al een hele tijd geleden, maar op donderdag 
19 januari was het dan echt mogelijk! Het ijs was dik 
genoeg om een echte buitentraining op het ijs te doen. 
Deze training werd georganiseerd voor de oudste 
groepen. Een verslag en foto's zijn te vinden via 
www.rbdrachten.nl  

EHBO 
Vorige week zaterdag 28 januari was het dan eindelijk 
zover. 13 leden van Reddingsbrigade Drachten hebben 
examen gedaan voor hun EHBO diploma van het 
Oranje Kruis. 
Sommigen waren erg nerveus, anderen maakten zich 
nergens zorgen om.Maar voor iedereen was het 
spannend en dan duurt het wachten op de uitslag 
lang. 

Het was een mooi resultaat met 11 nieuwe 
gediplomeerde EHBO-ers binnen onze 
Reddingsbrigade. Helaas zijn er ook twee deelnemers 
gezakt. Zij zullen eind februari opgaan voor hun 
herexamen. 
Iedereen het bestuur van de Reddingsbrigade 
Drachten van harte gefeliciteerd met jullie resultaat. 

 

Specsaversactie 
Stemmen, stemmen, stemmen...dat was vorig jaar in december wat we jullie allen 
vroegen. Dankzij al die stemmen, kregen wij een plaatsje in de Specsaverswinkel en is 
er een mooi bedrag opgehaald voor onze brigade.  
De hoogte van dit bedrag is nog niet bekend, maar op zondag 5 maart a.s. zouden de 
medewerkers van Specsavers Drachten ons de mooie cheque willen overhandigen. 
Daarom willen we jullie vragen om op zondag 5 maart om om 15.00 uur te verzamelen 
bij de kazerne. Het is natuurlijk gaaf om met zo'n groot mogelijke groep deze cheque in 
ontvangst te mogen nemen! Zet deze datum dus groot in je agenda!!  

Omkleden eerste 
groepen.  
We merken bij 
Reddingsbrigade Drachten dat 
er een heleboel ontzettend 
enthousiaste leden zijn! Zo 
enthousiast dat de jeugdleden 
van de eerste groepen vaak al 
erg vroeg in het zwembad 
zijn.  

Toch willen we ook langs deze 
weg nogmaals vragen of u als 
ouders alert wilt zijn op dat 
uw kind(eren) pas om 18.05 
gaan omkleden. Dit omdat 
onze trainers niet eerder in de 
zwemzaal zijn en dus de 
veiligheid van uw kind pas 
vanaf dat tijdstip optimaal 
gewaarborgd kan worden.  

Alvast heel erg bedankt voor 
uw medewerking.  

Namens de Binnencommissie.  
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Sponsorzwemmen 
Alle leden hebben 2 weken terug een brief 
meegekregen over het sponsorzwemmen. Dit vindt 
plaats op donderdag 2 maart a.s. in Zwembad de 
Welle. 

Alle groepen zullen meedoen aan deze leuke avond, die 
op een leuke manier aangekleed zal worden. De 
groepen zwemmen gewoon op hun eigen tijdstip (in 
totaal zullen zij zo'n 20 tot 25 minuten echt baantjes 
zwemmen).  

Natuurlijk is het de bedoeling om zoveel mogelijk geld 
op te halen, je kunt je laten sponsoren per baantje of 
een vast bedrag.  
Voor degene die het hoogste bedrag binnenhaalt is er 
een mooie prijs.  

Met al het geld wat opgehaald wordt, willen we graag 
een te gek uitje voor jullie organiseren!  

De sponsorlijsten kun je op donderdag 2 maart 
inleveren bij je trainer. Het geld wat je dan al hebt, 
mag je ook direct inleveren. Na het sponsorzwemmen 
zal je trainer je aantal baantjes opschrijven en krijg je 
de lijst weer mee zodat je het resterende geld (wat je 
per baantje gesponsord kreeg) nog op kunt halen!  
We gaan er een mooi feestje van maken.  

Je kunt de brief voor het sponsorzwemmen ook nog in 
de bijlage van dit mailtje vinden.   

Materiaal RB 
Reddingsbrigade Drachten is 
continu bezig om zijn 
reddingsmateriaal in top conditie 
te houden.  

DMR metaalbewerking uit 
Drachten heeft hierin zijn 
bijdrage geleverd door de 
reparatie van het henderson lock 
van de novurania. 

Langs deze weg willen wij DMR 
nogmaals hartelijk danken voor 
hun hulp en bijdrage!  

Agenda 
Nog even kort op een rijtje welke 
belangrijke data je in je agenda 
moet schrijven!  

- 2 maart: Sponsorzwemmen 

- 5 maart: Specsaversactie  

- 11 maart: NL  Doet 

 

Website 
Voor de laatste nieuwtjes, veel 
informatie en het opgeven voor 
evenementen vragen wij jullie 
vaak om naar onze website: 
www.rbdrachten.nl te gaan.  

We krijgen nog steeds berichten 
dat mensen dan nog geen 
inloggegevens hebben. Deze 
kun je aanvragen via de website. 
Lukt dit niet, kun je even een 
mailtje sturen naar 
harmenveenstra@rbdrachten.nl  

 


