Rhenense

Rhenen, 19 juni 2014
Het laatste nieuws voor de zomerstop.

In de vorige nieuwsbrief maakte we melding van het examen, het
hulpverleningsweekend en de Cuneradag. In deze nieuwsbrief het resultaat
van die activiteiten.

Het examen
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Op dinsdag 10 juni hebben we de examens van dit seizoen 2013/2014
gehouden. Later dan voor ons gebruikelijk, maar dit jaar onvermijdelijk om
toch nog gekleed te oefenen voor het examenzwemmen. Dat ging dit jaar wat
lastiger door de gespreide schoolvakanties.
Rond 18.00 uur waren de kandidaten aanwezig en kon begonnen worden. Dit
jaar geen groot examen. In het totaal 15 kandidaten verdeeld over 5
diploma´s. Na iets meer dan een uur waren we met alle groepen klaar en kon
de diploma-uitreiking plaatsvinden. Het resultaat van deze avond was dat 15
leden op examen gingen en de volgende een diploma in ontvangst konden
nemen:
Junior redder 3

Junior redder 4

Luca Bakker
Max van Gilse
Enrique Koch
Gerben Muilwijk

Florin Berisha
Rik Budding
Lukas Dekker
Steven Dekker

Zwemmend redder 2 Zwemmend redder 3
Melian Alkemade
Jeanne de Vries
Anneke Westerbeek

Joris Haffmans
Tjeerd Haffmans
Ingird van de Laak

Eén kandidaat was deze avond niet voldoende bij de pinken en maakte iets te
veel fouten in de theorie. Gelukkig hebben we
afgelopen maandag door medewerking van de
reddingbrigade uit Wageningen en het rayon een
herkansing kunnen doen. Met als resultaat dat deze
kandidaat na gedane arbeid het diploma mocht
ontvangen.
Life Saver 1 – Esther Schrijen.
Speciale dank hierbij aan Karin van de Laak die
zowel 10 als ook 16 juni in Wageningen als
pseudoslachtoffer bij de examens heeft
meegeholpen.

12 juni was dan de dag

Op dinsdag was ze nog in het zwembad. 2 dagen
later was ze met heel wat anders bezig.

Corine, Aart en Aniek gefeliciteerd !!!
Iedere zwemmer - zwemmend redder

Nieuwsbrief Rhenense Reddingsbrigade

pagina 2

Cuneradag 14 juni te Rhenen

Sinds een aantal jaren wordt in Rhenen de Cuneradag gehouden. Voor het
eerst was dit jaar de Rhenense Reddingsbrigade aanwezig op de markt. Hoe
deze dag verlopen is, kun je lezen in het volgende verslag.
Zaterdag, om 9.30 uur waren wij (Jasper Willemsen en Jeannette Westerbeek) in het zwembad om spullen van de
brigade op te halen. Vanuit het zwembad zijn wij gelijk doorgereden naar de markt. Wij hebben de kraam ingericht met
materialen die gebruikt worden in de lessen. Zoals de oranje reddingspop, reddingsklossen, een resque-tube en nog een
paar andere dingen. Jasper heeft gezorgd dat de informatie over de brigade overzichtelijke op papier is gezet. Een soort
spiekbriefje voor ons zelf! Maar ook een briefje met heel veel informatie voor de ouders. Wij hebben hulp gehad van:
Peter van Ree; Esther Schrijen en Karin van de Laak. Hierbij heel erg bedankt voor jullie hulp.
En er is nog iemand die wij willen bedanken: Corina Alkemade (moeder van Melian) voor de overheerlijke gevulde koek
die zij ons heeft gebracht. Super wat een verrassing en zeer lekker.
Wij stonden tegenover het podium, de gezelligste plek van de markt. De hele middag muziek en vermaak. En het is ons
gelukt om mensen te informeren over de Rhenense Reddings Brigade. Daar kwamen wij voor. Wij hebben 25 folders
meegegeven aan belangstellende ouders. 4 ouders hebben hun mailadres gegeven en zij krijgen eind augustus een
herinneringsmail dat de lessen in september weer van start zullen gaan.
Een hele fijne zomervakantie toegewenst van Jasper en mij (Jeannette)
Doei!

Hulpverleningsweekend 14 en 15 juni
We hebben het nog even nageteld. Dit jaar was
het de 8ste keer dat we deelgenomen hebben aan
het hulpverleningsweekend te Rosmalen. Hoe het
dit jaar verging is te lezen in het onderstaande
verslag.
Op zaterdag verzamelde we. Het was op dat moment een beetje druilerig,
maar gelukkig was dat ook gelijk de laatste regen die we gezien hebben.
Aangekomen op Zandbergen de tenten opgezet en ons aangemeld.
Vervolgens ’s middags een vossenjacht in Maliskamp waar maar liefst 24
vossen bij betrokken waren. Aansluitend een BBQ en de loting voor de
wedstrijd. Maar voordat het zover was nog levend Cluedo gespeeld in een
steeds donker wordend bos. Toen we het uiteindelijk om half 12 niet meer
konden zien en het gevoel hadden dat we de 4-daagse hadden gelopen zijn
we met het spel gestopt. Nog wat gedronken en toen de tent in.
Op zondag een verzorgd ontbijtbuffet en vervolgens klaar maken voor de
wedstrijd. Wij nog niet, omdat wij als 28e ploeg de wedstrijd mochten doen
kregen we eerst een andere activiteit. Na uitleg mochten we onze creativiteit kwijt met modelleer ballonnen. Dit leverde
voor Rhenen een reddingsbikini op. Wie wil weten hoe dat er uit ziet, kan dit navragen bij Florin. Vanwege het labelrecht
zijn hier geen foto’s van gemaakt.
’s Middags de wedstrijd. Het ongeval had plaatsgevonden bij
de pier van Scheveningen. Een peddelboarder en een kitesurfer waren onbedoeld in contact met elkaar gekomen met
meerdere slachtoffers tot gevolg. Een ervan had hoofdpijn,
maar de andere was niet te zien. Gelukkig werd die wel door
onze ploeg gevonden. Zo werden beide slachtoffers uiteindelijk
aan de kant gebracht. Na een wedstrijd volgt een
prijsuitreiking. Zo ook in Rosmalen. Resultaat van onze inzet
was de 13e plaats. Lang niet slecht gelet op het feit dat 32
ploegen deelgenomen hebben. Geeft voor volgend jaar de
uitdaging om het nog beter te doen.
Met vriendelijke groeten
Melian, Anneke, Florin, Steven en Geert

Iedere zwemmer - zwemmend redder
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Zomerstop
Deze week is dinsdag 24 juni de laatste dinsdag van het seizoen 2013/2014.
In de maanden juli en augustus is er geen training van de reddingsbrigade. In
september straten we weer. Eind augustus ontvang je hiervoor een
uitnodiging. Tot dan een prettige vakantie.

Algemene informatie van de penningmeester
Contributie is vooraf per jaar verschuldigd. Gespreide betaling is mogelijk per
kwartaal of maand (12 maanden = 12 betalingen). Verhoging van de
contributie gaat in, in de maand waarin men jarig is.
Betalingen
door
overmaking
van
het
verschuldigde
bedrag
op
rekeningnummer: NL93 INGB 0002 2065 51, ten name van Rhenense
Reddingsbrigade, Teldersweg 62
3911 PZ
Rhenen. Er worden geen
acceptgiro’s verstuurd. Indien nodig ontvangt u een herinnering.
Contributie vanaf 1 april 2014
Per:

Jaar

Kwartaal

Maand

Tot 12 jaar

€ 100,20

€ 25,05

€ 8,35

12 t/m 15 jaar

€ 106,80

€ 26,70

€ 8,90

16 jaar en ouder

€ 122,40

€ 30,60

€ 10,20

Informatie over het lidmaatschap

Bij de eerste kennismaking met de brigade zijn de eerste 4 lessen zonder
verplichting. Daarna gaat het lidmaatschap in. Vanaf dat moment is men
contributie verschuldigd. Indien men om redenen het lidmaatschap bij de
brigade wenst te beëindigen dan dient dit net als de aanmelding schriftelijk te
gebeuren. Hiervoor zijn formulieren op de verenigingsavond in het zwembad
te aanwezig. Indien er bij beëindiging van het lidmaatschap meer contributie
betaald is dan verschuldigd, wordt deze teruggestort.

Iedere zwemmer - zwemmend redder

