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Almere, 10 december 2011

Start Serious Rescue op zondag 18 december in Havenkom –
Almere Haven
Zondagmorgen 18 december om 8:30 uur geeft Burgemeester Annemarie Jorritsma het startsein voor de
vaartocht Serious Rescue t.b.v. Serious Request. Samen met een boot van de Almeerse Reddings Brigade
varen 21 boten van andere Nederlandse reddingsbrigades met in totaal zo’n 180 vrijwilligers in drie dagen
van Almere Haven naar Leiden waar het Glazen Huis dit jaar staat.
Om als Almeerse Reddings Brigade geld in te zamelen voor Serious Rescue zijn er op donderdag 24 en
vrijdag 25 november jl. sponsorzwemavonden gehouden. Er hebben 108 Almeerse (jeugd)leden
meegezommen, in vijf uur tijd was dit goed voor 5646 gewommen banen en uitgevoerde opdrachten,
opdrachten
ofwel 141 km en 150 meter!! We verwachten daarmee een sponsorbedrag van € 1475,00 op te halen.
Almeers Reddings Brigade een
Daarnaast wordt er zondagmiddag 11 december in het Clubhuis van de Almeerse
gezellige sponsorbingo gehouden.
Burgers en bedrijfsleven kunnen deze Serious Rescue-acties
Rescue acties ondersteunen. Neem hiervoor en/ of overige
informatie contact op via SeriousRescue@AlmeerseReddingsBrigade.nl.
SeriousRescue
Voor meer informatie over Serious Rescue en de sponsoracties verwijzen wij u graag naar:
•
!!! bijgaande flyer Almeerse Reddings Brigade – Serious Rescue
•
!!! bijgaand algemeen persbericht over Serious Rescue
•
www.SeriousRescue.nl
•
www.KomInActie.nl/Sponsorzwemmen
•
www.KomInActie.nl/Serious_Rescue

Noot voor de redactie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
met
Almeerse Reddings Brigade:
•
Raymond van den Hoek op telefoonnummer 06-xxxxxxxx
•
Patricia van den Hoek-Werkman
Werkman op telefoonnummer 06-xxxxxxxx
•
of via SeriousRescue@ AlmeerseReddingsBrigade. nl.
We stellen het zeer op prijs wanneer u aandacht wilt besteden aan dit
dit persbericht.
Met vriendelijke groet,
Raymond van den Hoek
Bestuurslid Pers & Promotie Commissie

Clubhuis :

Sluiskade 23-25

postadres:

Postbus 50286

KvK-nummer:

40061527

telefoon 036-5314906
1353 BT Almere
1305 AG Almere
bankrekeningnr.: 49.888.77
Lid van de Koninklijke Nederlandse
ederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen / Reddingsbrigade Nederland

Serious Rescue
de Almeerse Reddings Brigade
ondersteunt

Serious Rescue is een actie van de Nederlandse reddingsbrigades
ten bate van 3FM Serious Request met het Glazen Huis.
Voor deze goede doelenactie varen we met een aantal reddingsboten
van ALMERE HAVEN naar het Glazen Huis in Leiden.
START

 door Burgemeester Annemarie Jorritsma
 Havenkom – Almere Haven
 zondagmorgen 18 december 08:30 uur
Komt u ons aanmoedigen en uitzwaaien?
AANKOMST  dinsdagmiddag 20 december Beestenmarkt – Leiden

3FM Serious Request wordt voor de 8 e keer georganiseerd. De opbrengst
komt ten goede aan internationale projecten van het Nederlandse Rode
Kruis. Ieder jaar kent Serious Request een thema, voor 2011:
Moeders die er alleen voor staan door oorlogs- of conflictsituaties.

Onze doelstelling is om een groot geldbedrag ophalen voor 3FM
Serious Request.

Ook ondersteunen??
doneer via

www.KomInActie.nl/Sponsorzwemmen

zie ook www.SeriousRescue.nl

Nederland
werkgroep Serious Rescue
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Serious Rescue voor Serious Request:
Reddingsbrigades in Nederland in actie voor het goede doel
19 van de Nederlandse reddingsbrigades komen in actie voor Serious Request onder de codenaam
“Serious Rescue”. Zo’n 180 vrijwilligers gaan met 22 boten en een vaartocht van 3 dagen geld bij
elkaar brengen voor het Glazen Huis dat dit jaar in Leiden staat. De reddingsbrigades hebben ook
bedrijven benaderd voor sponsoring
soring en er zijn inzamelacties gehouden in hun eigen werkgebied en onder de
eigen leden. Kortom: veel betrokkenheid bij deze actie.
De start van Serious Rescue is op 18 december om 8.30 uur in Almere Haven en de finish zal op 20
december rond 15.30 uur zijn
ijn in Leiden.. De dagstart wordt gedaan door de burgemeester van de plaats
waar de reddingsbrigadiers overnachten en ook in Leiden wordt Serious Rescue officieel ontvangen.
Kijk voor meer informatie op: www.SeriousRescue.nl en www.KomInActie.nl/Serious_Rescue
Sponsors gezocht!
Bedrijven en particulieren die dit initiatief een warm hart toedragen sponsoren deze tocht met materialen en
geld. Door deze sponsoring zijn er bijna geen organisatiekosten en kan er dus veel geld bij elkaar worden
gebracht voor Serious Request. Om deze tocht nog succesvoller te maken is de organisatie nog wel op zoek
naar bedrijven of particulieren die een maaltijd kunnen regelen
regelen op 18 december in Ouderkerk aan de Amstel
en op 19 december in Ter Aar.
Het is ook mogelijk om bij de stopplekken een cheque mee te geven aan Serious Rescue. De
reddingsbrigades brengen de cheques graag naar het Glazen Huis.
Route
De stoet van reddingsboten
ngsboten vaart de volgende route:
Dag 1: Almere – Muiden – Diemen – Amsterdam – Ouderkerk aan de Amstel => boten zijn van harte
uitgenodigd om de reddingsboten vanuit Almere naar Muiden te begeleiden.
Dag 2: Ouderkerk aan de Amstel – Uithoorn – Leimuiden – Ter Aar
Dag 3: Ter Aar – Alphen aan de Rijn – Woubrugge – Leiderdorp – Leiden
Een warme ontvangst op de stopplekken of aanmoediging langs de route is natuurlijk van harte welkom. De
complete route is te vinden op de website.
Serious Rescue 2010
Vorig jaar
ar hebben de reddingsbrigades gezamenlijk een bedrag van € 17.500,= bij elkaar gebracht. Aan de
overhandiging
g van het geld ging een barre 3-daagse
3 daagse vaartocht van Bergen op Zoom naar Eindhoven vooraf.
Ruim 25 reddingsboten en 140 vrijwilligers trotseerden ijs,
ijs, sneeuw en temperaturen ruim onder nul en
hebben met deze tocht aandacht gevraagd voor de actie van 3FM en Rode Kruis. Deze opmerkelijke prestatie
kreeg veel media-aandacht.
Tijdens de evaluatie bleek iedereen enthousiast over dit evenement, daarom is besloten om ook in 2011
deze actie voort te zetten.
Reddingsbrigades
Reddingsbrigades in Nederland zijn verenigd in Reddingsbrigade Nederland (www.reddingsbrigade.nl
(www.reddingsbrigade.nl), de
overkoepelende organisatie die de kwaliteit en professionaliteit van de lokale reddingsbrigades waarborgt. De
reddingsbrigades zijn officiële hulpverleningsorganisaties en hebben een status
status die op veel vlakken gelijk is
aan de politie, brandweer en ambulance. In Nederland zijn ongeveer 27.000 mensen lid van een
reddingsbrigade.
Het reddingswerk wordt bij veel reddingsbrigades gedaan door vrijwilligers en met behulp van subsidie en
sponsoren.
Reddingsbrigades geven zwemles en leiden zwemmend en varend redders op. Veel reddingsbrigades hebben
ook een rol in de waterhulpverlening. Dit kan zijn als strandwacht, bij search & rescue acties of bij grote
wateroverlast (o.a. overstroming of dijkdoorbraak).
dijkdoorbraak). Reddingsbrigades zorgen ook voor de veiligheid bij
evenementen in, op, rond of aan het water.
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