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Te gast bij de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade: 

Burgemeester lifeguard voor een dag 
 
Op een drukke, tropische woensdagmiddag liep burgemeester Van Ardenne mee met de lifeguards 
van de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade (GVRB) en stak ze ook zelf haar handen uit de 
mouwen. Tijdens een GVRB-bijeenkomst eerder dit jaar stelde Van Ardenne voor eens een dag bij 
elkaar achter de schermen te kijken. Zo gezegd, zo gedaan. Vorige week was lifeguard Michiel te 
gast op het gemeentehuis en 25 juli meldde de burgemeester zich dus voor haar dienst op het 
strand. ‘Het is bijzonder om op deze manier van zo dichtbij te zien wat er allemaal komt kijken bij 
de beveiliging van ons Westlandse strand’, vertelt Van Ardenne. ‘De vrijwilligers van de 
reddingsbrigade vervullen hierin jaarrond, maar zeker op deze warme dagen, een hele belangrijke 
rol. Professionaliteit, zorgvuldigheid en saamhorigheid, dat is wat ik gezien heb vandaag.’ 
 
Vol programma 
Voordat de burgemeester aan de slag kon, ontving ze een speciale lifeguard-voor-een-dag-outfit. 
Nadat ze zich goed had ingesmeerd, vertelde Michiel hoe de dag van een lifeguard begint en kreeg ze  
een rondleiding door de post. Ze sprak met vrijwilligers en reed mee met een autopatrouille. Van 
dichtbij zag ze hoe kleine EHBO-gevallen werden behandeld en hoe actief voorlichting gegeven werd 
aan strandbezoekers. Tijdens een bootpatrouille waarschuwde ze zwemmers die te ver van het 
strand dreigden te raken en achterop de waterscooter ervaarde ze hoe snel lifeguards bij een 
incident ter plaatse kunnen zijn. ‘Na een hele interessante en leerzame dag bij de burgemeester, was 
het leuk om haar vandaag een dag als lifeguard mee te nemen’, aldus lifeguard Michiel. 
 
Waardering vrijwiligers 
‘Dit bezoek van de burgemeester is voor onze leden een enorme blijk van waardering’, geeft 
voorzitter Marc Bakema aan. ‘Zij zetten zich naast hun studie en werk allemaal volledig vrijwillig in; 
niet alleen op het strand, maar ook daarbuiten. Onderhoud van materiaal, lessen in het zwembad, 
activiteiten voor leden, voorlichting en werving tijdens evenementen en op scholen, het is alleen 
maar mogelijk dankzij de vrijwillige inzet van onze leden.’  
 
Meer informatie over de GVRB:  www.reddingsbrigade.com en via Facebook en Twitter. 

http://www.reddingsbrigade.com/


 

 

   

 

 
 

 
 



 

 

   

 

 
 
Foto’s: Jacques Zorgman 


