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Lin je oo Albe

We kman

Albertus (Ab) Werkman heeft op 29 april 2004 een lintje ontvangen als "Lid in de
Orde van Oranje-Nassau" voor zijn werkzaamheden voor de Almeerse Reddings
Brigade.

Foto uit "Almere Vandaag"

Hieronder een stuk van de speech van onze beschermvrouwe en Burgermeester
"Annemarie Jorritsma":

De heer Albertus Werkman
Als eerste wil ik graag een lintje uitreiken aan een man die als mede-oprichter en oudpenningmeester van de Almeerse Reddingsbrigade en landelijke examinator van de Bond
Reddingsbrigades Nederland gezichtsbepalend is geweest voor het Almeerse reddingswerk. Graag
verzoek ik de heer Albertus Werkman naar voren te komen, want ik mag u het lintje opspelden als
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
U krijgt dat lintje niet omdat u al ruim 35 jaar als account systeem service representive bij IBM
Amsterdam werkt, wat waarschijnlijk ook een grote prestatie is! De minister verleent u dit lintje
echter vanwege uw uitzonderlijke verdiensten voor de Almeerse Reddingsbrigade.
Daar kom ik zo uitgebreid op terug.
Eerst even uw smoes , hoe bent u hier naar toe gelokt? U was helemaal blij want uw vrouw zou
een lintje krijgen. Vandaar dat familie en bekenden hier talrijk aanwezig zijn. Dat was – zo is mij
toevertrouwd- de enige smoes die ervoor kon zorgen u in het goede pak te krijgen.
Een goed pak en uit het goede hout gesneden! U heeft de reddingsbrigade opgericht in 1985 en
bent vanaf het begin penningmeester geweest. Ik heb me laten vertellen dat dat in die tijd geen
sinecure was omdat het in het begin nog zonder subsidie ging en er veel creativiteit nodig was om
als vereniging niet in de rode cijfers te komen. En toen de subsidie uiteindelijk wel afkwam heeft u
er altijd voor gezorgd dat de financiën en de contacten over de subsidie keurig zijn bijgehouden.
Maar u bent niet alleen het financiële genie; ook als opleider, hoofdschipper en landelijk examinator

staat u uw mannetje.
Al 18 jaar lang geeft u elke donderdag vier uur les in het zwemmend redden, en sinds kort ook nog
op vrijdag. Ook heeft de EHBO voor u geen geheimen meer; ook daarin geeft u les aan de jeugd.
U heeft alle bewakende, dus varende leden opgeleid voor hun diploma varend redden (theorie en
praktijk; elk jaar van september tot juni bent u in de weer).
Daarnaast bent u ook landelijk examinator voor deze cursussen bij de Bond Reddingsbrigades
Nederland.
In de loop der jaren heeft u honderden kinderen, tieners en volwassenen opgeleid. Ik heb
begrepen dat u nog alleen op de kleintjes let .
En, dit is speciaal voor de mensen in deze zaal, al deze werkzaamheden zijn vrijwillig, kosten u
minstens 20 uur per week en u krijgt er geen cent voor, zelfs geen onkostenvergoeding.
Volgens de minister heeft u een bijzondere bijdrage geleverd aan het plaatselijke reddingswezen en
daarom wordt u bij Koninklijk Besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van Harte
Gefeliciteerd

Voor informatie: 036-5314906 email: almeersereddingsbrigade@home.uni-one.nl
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