
Redactie aan het woord
 
Hallo lezers! De eerste maand is weer achter de 
rug, hopenlijk heeft iedereen een goede start kunnen maken? 
 
Binnenkort komt de goedheiligman weer aan in het land, hiervoor is  
commissie Opleidingen en Bewakingen nog op zoek naar bewakers.  
Hier later meer over. 
 
In de vorige mail hebben jullie ook kunnen lezen dat onze  
buitenboordmotoren gestolen zijn uit de loods. Hiervoor zijn we hard op 
zoek naar adverteerders en sponsoren. 
Jij kunt ook zelf helpen door je boodschappen bij Benders te halen en de 
zegels te doneren in de Benders-bus in de hal van het zwembad. 

Kerstmarkt
 
Het is misschien wat vroeg, maar op zondag 11 december vindt weer de 
jaarlijkse kerstmarkt plaats in het centrum van Blerick. 
Voor de VRB is dit ieder jaar een belangrijke bron van inkomsten. 
 
Dit jaar gaan we extra groot uitpakken, hiervoor zijn we op zoek naar héél 
veel vrijwilligers voor: 
Verkoop van eten en drinken, Promotie, of hulp bij onze extra activiteit.

Kun je zondag niet? Dan kun je ons misschien wel al op zaterdagmiddag, 
of ‘s nachts tijdens de nachtbewaking helpen. 
Wil je dit sfeervolle evenement niet misssen?  
 Geef je hier op!

VR
B

VE N LO SEREDDINGSBRIGAD
E

Nieuwsbrief 
Venlose Reddingsbrigade

Nr. 6 | Oktober 2016

Like ons ook op Facebook voor het laatste nieuws!

http://venlosereddingsbrigade.nl/kerstmarkt
https://www.facebook.com/Venlose-Reddingsbrigade-326091707591038


Kledingeisen

Iedere eerste maandag van de maand oefenen we 
met extra kleding, zodat we bij een echte redding nooit voor verassingen 
komen te staan. Je extra kleding bestaat uit: 
-Tshirt, blouse of hemd met mouw 
-Lange broek tot op de enkels
-Regen/windjack (met lange mouwen) 
-Stevige schoenen (waterschoenen) 
Alle eisen, met duidelijke uitleg en foto’s vind je via deze link.

VENLOSE REDDINGSBRIGADE HARD GETROFFEN

De Venlose Reddingsbrigade is afgelopen week hard getroffen door 
diefstal van twee buitenboordmotoren van hun reddingseenheden. 
Omdat de Venlose Reddingsbrigade druk bezig is met een nieuwe 
huisvesting van onze reddingsvloot zijn deze tijdelijk ondergebracht in 
een loods van de gemeente waaruit de motoren werden ontvreemd. 
Door de diefstal van deze motoren is een groot gat geslagen in ons 
budget voor de nieuw te bouwen huisvesting.

Om onze bewakingen en inzetten, waarbij we uw en onze veiligheid 
waarborgen, voort te zetten zijn wij naarstig op zoek naar een oplossing. 
Gezien de geplande evenementen en bewakingen in de drukke winter-
maanden is het van groot belang dat er zo spoedig mogelijk nieuwe 
voorzieningen komen. De Venlose Reddingsbrigade doet dan ook een 
oproep aan alle Venlose bedrijven en particulieren om mee te denken 
naar een oplossing.

Hulp is welkom op Sidney@VenloseReddingsbrigade.nl 
 of telefonisch op 06-54993523
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http://venlosereddingsbrigade.nl/examens


Open Dag

Dit jaar staan op 7 november de deuren voor  
iedereen open. Iedereen is deze avond welkom om een kijkje te komen 
nemen in het zwembad. We willen je daarom vragen om al je vriendjes, 
vriendinnetjes, broertjes, zusjes, papa’s en mama’s mee te nemen zodat 
je kunt laten zien wat jij iedere maandagavond doet bij de VRB. 
Tip: Laat iedereen zijn/haar zwemkleding meenemen, ze mogen gewoon 
met jou mee zwemmen in je eigen zwem-uur!

Intocht Sinterklaas

Op zondag 13 november zal de goedheiligman met zijn pieten weer in 
Venlo aan wal komen in Blerick en Venlo. 
 
Voor deze dag zijn we nog op zoek naar bewakers. 
Opgeven doe je via deze link
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http://venlosereddingsbrigade.nl/nl/56-intocht.html


Benders Sponsoractie
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WIN LEuKE pRIjzEN 
mET DE BENDERS 
SpONSORzEGELS!

Haal jij tussen 2 oktober 2016 en 1 april 2017 
boodschappen bij plus Benders Venlo of 
plus Benders Blerick, dan ontvang je bij iedere 
 €5,- aan boodschappen* een sponsorzegel 
 

*Tabak, Alcohol en Krasloten zijn uitgesloten

Stop al je sponsorzegels en je naam in een zakje  
en lever deze in bij de Venlose Reddingsbrigade  
in de hal van zwembad de Wisselslag 
op maandagavond in de groene spaarbus. 

Voor de beste spaarders hebben wij  
leuke prijzen klaarstaan!



puntensysteem

Bekijk hieronder hoeveel punten je al gespaard hebt!
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