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Notwin is erkend leerbedrijf
De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft Reddingsbrigade Notwin erkend als ‘ERKEND LEERBEDRIJF’ voor de opleiding Sport- en bewegingsleider (niveau 3).
De Wet educatie beroepsonderwijs verplicht mbostudenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te
volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit heet de beroepspraktijkvorming (bpv).
Studenten kunnen nu bij Reddingsbrigade Notwin
“stage” lopen voor de opleiding Sport- en bewegingsleider (niveau 3).
Informatie
voor
studenten
staat
o.a.
op
www.stagemarkt.nl. Makkelijker is om even te bellen
of te mailen naar Notwin. Contactpersoon en praktijkbegeleider: Mw. A. Vogelpoel. E-mail: tc@notwin.nl
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REDDINGSBRIGADENOTWIN
NOTWIN betekent: ‘Vriend in Nood`. Reddingsbrigade Notwin is opgericht in
1973 en is aangesloten bij de bond Reddingsbrigade Nederland.
Notwin heeft 4 kerntaken.

ZWEMVAARDIGHEID- EN CONDITIETRAINING

3 GRATIS PROEFLESSEN!

Het is belangrijk dat kinderen na het halen van een zwemdiploma blijven zwemmen.
Wij geven gevarieerde zwemlessen in kleine groepen.
De lessen worden gegeven door gediplomeerde instructeurs, op zaterdagmorgen vanaf 08.30 uur in zwembad De Waterhoorn. Per leeftijdsgroep wordt 45 minuten gezwommen. De lessen zijn voor kinderen en volwassenen (kinderen en ouders kunnen
tegelijk zwemmen). Elk jaar kun je een nieuw brevet of diploma halen. Lid kun je worden vanaf 6 jaar met diploma A en B. Maak gebruik van 3 gratis lessen!

Op zondagavond om 19.00 uur geeft Notwin 1 uur conditietraining in Zwembad De
Waterhoorn. Leden van 13 jaar en ouder zijn welkom. Er wordt op verschillende niveaus getraind.
HULPVERLENING OP HET MARKERMEER
Reddingsbrigade Notwin wordt gealarmeerd voor hulpverlening aan watersporters
op het Markermeer. In de weekenden tijdens het watersportseizoen is de reddingpost op het Visserseiland geopend. Er wordt getraind en de vrijwilligers van de
alarmploeg van Notwin varen patrouilles op het water rondom Hoorn. Tijdens
deze patrouilles worden de meeste hulpverleningsacties gedaan. Daarbij vaart
Notwin ook uit op noodoproepen via de marifoon.
NATIONALE REDDINGSVLOOT
Notwin maakt deel uit van de Nationale Reddingsvloot van Reddingsbrigade Nederland. Bij overstromingsrampen kan de brigade worden ingezet in het rampgebied voor evacuatie en hulpverlening. 365 dagen per jaar staan onze vrijwilligers klaar voor een eventuele inzet binnen 1 uur. Naast landelijke oefeningen
trainen wordt wekelijks getraind.

EVENEMENTENBEWAKING
Reddingsbrigade Notwin zorgt voor de veiligheid van evenementen in en rondom Hoorn. Daarbij worden de reddingsboten Harmen, Rolf en Padde gebruikt. Op
verzoek van collega brigades of anderen worden ook evenementen in het land
bewaakt.
MEER INFORMATIE: Kijk op onze website www.notwin.nl. Mail voor informatie
naar info@notwin.nl en voor zwemlessen naar tc@notwin.nl of bel 06-29249558
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REDACTIE
Thuiswerken.
“Pien, ik denk dat ik vanavond weer heel vroeg
naar bed ga” zei hij zaterdagochtend na het zwemmen. Ik sprak deze jonge
redder, verpleger van
beroep, vlak voordat de
verscherpte maatregelen
werden aangekondigd.
Hij was total loss van een
week werken in de zorg. De
hoeveelheid ellende die hij
in een week langs ziet komen, zie ik zelf in geen 10
jaar.
Voor hem en voor alle andere
zorgmedewerkers
houd je je aan de maatregelen. Dat is niet altijd leuk,
maar ik realiseer mij dat ik
nog van geluk mag spreken
met mijn baan als badjuf.
Soms mag ik niet naar mijn
werk maar het overgrote
deel van het jaar mocht dat
wel en ik heb genoten van
het lesgeven.
Maar er zijn ook veel mensen die verplicht thuiswerken en ik heb bewondering
voor hen. Ik keek even mee
bij een online les van een
student. De les boeit niet

erg hoewel de lesstof interessant is. De leraar zit in
een klein volgepropt kamertje en ziet er uit alsof hij al
wekenlang geen levende
wezens heeft gezien. Nu
moet hij ook nog eens online lesgeven aan leerlingen
die hij niet kan zien of horen. Alle schermen staan
op grijs. Hoe saai kun je het
hebben, het lijkt mij vreselijk om te doen.
Er was totaal geen (inter-)
actie tussen leraar en studenten. Dat maakt dat deze
man -in het dagelijks leven
een stoere plaatsvervangend schipper bij een druk
reddingstation aan de kusterbij zit als een natte krant.
Je kunt het hem niet eens
kwalijk nemen.
Waarschijnlijk verlangt hij
tijdens het lesgeven naar
een reddingsactie. Zou hij
om de zoveel tijd naar zijn
pager kijken in de hoop dat
er onfortuinlijke watersporters zijn die zijn hulp nodig
hebben? Ik gun het de watersporters niet maar de
redder des te meer. Zeker
alle thuiswerkende redders.
Tenslotte duurt elke minuut

achter je laptop of computer
in Coronatijd 2 x zo lang als
vorig jaar en een beetje
actie in je saaie leven is erg
welkom.
Bootbezitters zoeken in
deze corona-tijd ook langer
actie. Een deel van hen laat
juist nu de boot in het water
om zo ook in de winter te
kunnen varen. De “dare
devils” die dit avontuur aangaan onderschatten de
omstandigheden soms of
hebben
soms
gewoon
pech. Dat geeft onbedoeld,
zo hopen de redders, meer
actie in de winter. De Hayo
ligt niet voor niets 24/7 paraat.
Wie ook als watersporter
onbedoeld actie gaf was
Kim.
Lees
haar
“huiveringwekkende” koude
verhaal op blz. 22. Dat in
haar geval de redders niet
in actie hoefden te komen
was niet erg. Dat liever dan
een onbedoelde zoekactie
en nu kon onze jonge verpleger net even langer uitslapen.
Veel leesplezier.
Pien

Actie op 27 oktober.

.................................
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VOOR ZITTER

Voorzitter 40 jaar lid van Notwin
Op donderdag 1 september 2020
was onze voorzitter 40 jaar lid
van de vereniging!
In het geheim werden een aantal
leden opgetrommeld, en zij verzamelden zich in een onopvallend hoekje van de Grashaven. Jan ging deze avond namelijk nietsvermoedend naar de
Haai om vaartraining te geven op
de Rolf.
Toen Jan bijna bij de Rolf was,
werd hij verrast met een groot
applaus. Na bloemen, felicitaties
en foto’s - alles op 1.5m afstand
- stapte hij op de Rolf voor de
vaartraining.
Langdurig actieve leden hebben
een onschatbare meerwaarde
voor de vereniging. Daar mogen
we zeer trots op zijn!

.................................
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VOOR ZITTER
Beste leden,

om echt na te denken over
deze vacature.
Is het niet iets voor jou zelf
dan weet je misschien iemand in de familie of kennissenkring die geschikt is
voor deze functie. Laat de
vereniging niet zonder penningmeester zitten en help
ons, en dus ook jullie, door
met namen te komen van
kandidaten zodat wij daarmee in contact kunnen treden. Ik wil jullie alvast bedanken voor jullie meedenken.

Het Coronavirus blijft
onze vereniging, en niet
alleen de onze, bezighouden. Toen wij dachten dat
we het verenigingsleven
weer behoorlijk op de
rails hadden gezet werden wij geconfronteerd
met nieuwe maatregelen.
Helaas moesten wij jullie
mededelen dat we weer
een paar weken niet konden zwemmen.
Met het niet mogen zwemmen viel ook gelijk het examenprogramma in het water, dit viel precies binnen
de sluitingsdata van het
zwembad. Jullie zijn inmiddels allemaal door onze
Technische Commissie op
de hoogte gesteld over hoe
we daar mee omgaan.
De “trein” gaat verder en wij
gaan ons weer voorbereiden op de volgende opleidingsperiode.
Natuurlijk
hopen wij dat we volgend
jaar wel weer gewoon examen kunnen doen.
Doordat we later dan normaal met de opleidingen
beginnen zullen wij ook
later in het jaar de examens
organiseren. Lees in het
clubblad bij zwembadzaken
op bladzijde ** wat de
Technische
Commissie
hiervoor heeft bedacht en
hoe de nieuwe opleidingsperiode er zal gaan zien.
.

Dan wil ik alle leden van de
vereniging nogmaals vragen om aandacht te hebben voor de volgende vacature binnen onze vereniging.
Onze
penningmeester
stopt per eerstvolgende
jaarvergadering en wij
zijn dringend op zoek
naar een nieuwe penningmeester.
Voor dit probleem wil ik mij
speciaal richten tot onze
volwassen leden. Beste
leden wij kunnen echt niet
zonder penningmeester en
het is dus echt noodzakelijk
dat wij deze functie kunnen
invullen.

Met dit clubblad komt er
ook alweer een einde aan
het jaar 2020. Uitgebreide
feestdagen zitten er hoogstwaarschijnlijk niet in dit jaar.
Ik hoop dat jullie toch allemaal op gepaste wijze dit
jaar kunnen afsluiten en dat
jullie dat afsluiten mogen
beleven in goede gezondheid voor jezelf en voor je
naaste familieleden en kennissen.
Blijf gezond en let op elkaar. Ik wens jullie een
goed uiteinde en een voorspoedig
nieuwjaar.
Een hartelijke groet, Jan
Tigchelaar.

De continuïteit van de vereniging komt echt in grote
problemen wanneer wij
deze functie niet kunnen
invullen dus ik doe een
klemmend beroep op jullie

.................................
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BESTUUR NOTWIN
Het bestuur heeft de afgelopen
maanden
“gewoon” vergaderd. In
september hebben we
één keer de gelegenheid
gehad om dat weer fysiek
te doen, daarna is dat,
door de maatregelen om
de verspreiding van het
COVID-19 virus te beperken, weer online gegaan.
Natuurlijk zijn de consequenties van alle maatregelen besproken en dat
heeft ook de nodige invloed
gehad op de activiteiten die
we als vereniging hebben
kunnen ontplooien.
Op het moment dat ik dit
mag schrijven is het zwembad opnieuw gesloten en
wordt er (weer) niet gezwommen. De Varend Redden Groep was na de zomer weer begonnen met
uitbreiding van de oefenmomenten, ook dat is weer
teruggedraaid.
Bijna alle activiteiten die de
EC bedacht hadden aan
het begin van dit jaar zijn in
de ijskast gezet in de hoop
deze volgend jaar er weer
uit te kunnen halen.

Zo zijn we als bestuur toch
druk met de vereniging,
anders dan anders, maar
het vraagt wel de nodige
aandacht.
Vertrouwenspersoon
In de vorige boei heb ik
gevraagd of er mensen
mijn taak als Vertrouwens

Contact Persoon (VCP)
binnen de vereniging wilde
overnemen. Het is heel fijn
om te kunnen melden dat
daar reactie op is gekomen.
Nog fijner is het om te merken dat er meerdere personen zijn die de taken willen
overnemen.
Frank Schoen, Arie Vandenbroek en Jens Kok willen gezamenlijk deze taak
op zich nemen.

Frank Schoen en Jens Kok
zijn beide actief bij onze
vereniging en op deze manier hebben we een aanspreek punt voor alle leden
bij
alle
“takken
van
sport” (zwemmend- en varend redden red.) binnen
de vereniging. Arie is niet
actief bij de vereniging.

namens de sportkoepel
NOC*NSF voor de regio
midden Nederland.
Daar waar Frank en Jens
“nieuw” zijn als Vertrouwenspersoon hebben zij
dus iemand bij zich staan
die al een hoop ervaring
heeft.
Voor de volgende boei wil
ik vragen of de heren zichzelf aan u wil voorstellen.
Vriendelijke groeten,
Angélique
(secretaris)

Toch vind ik het heel prettig
dat ook hij zich aangesloten heeft. Arie is in zijn bestuursperiode bij Reddingsbrigade Nederland medeschrijver geweest van hernieuwd beleid op het gebied van seksuele intimidatie en een daaraan gekoppeld protocol dan door de
reddingsbrigades in Nederland nu gehanteerd kan
worden bij onverhoopte
gevallen op dit gebied.
Daarnaast is hij ook langere tijd voor Reddingsbrigade Nederland de Vertrouwens- en Contactpersoon
seksuele intimidatie geweest en was hij enkele
jaren Vertrouwenspersoon

.................................
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BESTUUR NOTWIN

BESTUUR NOTWIN
Voorzitter:
Vicevoorzitter:
Secretariaat:
Financiën:
Bestuurslid:

J.G. Tigchelaar
P. Pit
A. Vandenbroek
D. Appelman
H. Kok

0229-210515
0229-852983
06-29249558
0229-247845

voorzitter@notwin.nl
pitpatrick@hotmail.com
info@notwin.nl
penningmeester@notwin.nl

...............................
Commissies:
Technische-Commissie:
Varend Redden-Commissie
Evenementen-Commissie:
PR-Commissie:

S. Beers
V. Tigchelaar
M. Pit
L. Schoen

tc@notwin.nl
vr@notwin.nl
ec@notwin.nl
pr@notwin.nl

...............................
Clubblad redactie:
P. Hopman
Vertrouwenspersoon Notwin: F. Schoen
Vertrouwensarts:
A. Olijhoek

redactie@notwin.nl
06-51583595 of vcp@notwin.nl
0229-210215

...............................
Postadres secretariaat:
Bankrekeningnummer Notwin:
Ibannummer Notwin:
Internet:
Facebook:
Twitter:
Instagram:

Postbus 2280. 1620 EG Hoorn of info@notwin.nl
Rabobank 37.68.75.305
NL87RABO0376875305
www.notwin.nl
www.facebook.com/notwin.hoorn
twitter.com/rbnotwin
www.instagram.com/reddingsbrigade_hoorn_notwin

...............................
Adres Reddingspost:
Telefoon Reddingspost:
Adres Zwembad De waterhoorn:

Visserseiland 214, Hoorn
0229-313063
Holenweg 14e Hoorn
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BESTUUR NOTWIN
Penningmeester van
Reddingsbrigade Notwin,
Wat houdt dat in?
De penningmeester is de financiële persoon van de vereniging, het gaat over het geld: betalen, ontvangen, registreren, verantwoorden en begroten/ramen.
Het penningmeesterschap houdt in dat je de boekhouding
van de vereniging bij houdt in een boekhoudpakket. Het
gaat hierbij om het boeken van de bankmutaties, de kasmutaties en de memoriaal mutaties.
Je verzorgt ook de betalingen namens de vereniging en
factureert- en bewaakt de ontvangsten namens de vereniging. Je krijgt hiervoor een verenigingslaptop. Je archiveert alle financiële stukken van de vereniging.
Ook het bijhouden van de ledenadministratie (in verband
met de aan te maken automatische incasso met betrekking tot de te innen contributies en donateursgelden) is
onderdeel van de functie.
Verder gaat het om het maken van een jaarverslag waarbij
gebruik gemaakt wordt van Excel en Word. In het jaarverslag wordt ook een begroting voor het komende boekjaar
vermeld. De penningmeester heeft ook een eigen mailbox.
Je wordt bij de KvK geregistreerd als bestuurder van de
vereniging en vergadert ongeveer een maal per maand
met het bestuur. Uiteraard is er, als je dat wilt, gelegenheid
om je tot de jaarvergadering, die eind maart 2021 plaats
zal vinden, in te werken en wegwijs te maken in de materie.

Penningmeester
gezocht.
Heb je affiniteit
met het beheer
van financiën
Ben je geïnteresseerd om deze
taak te
vervullen.
Neem dan contact
op met onze huidige penningmeester.
Laat je inlichten
over deze functie
binnen onze
sympathieke
vereniging.
E-MAILADRES
Penningmeester@notwin.nl.

Mocht je geïnteresseerd zijn in de functie van penningmeester kan je me altijd bellen voor nadere informatie of
vragen die je misschien hebt.
Hartelijke groet,
Dick, penningmeester van Notwin

.................................
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ZWEMBADZAKEN
Juist nu we van plan waren om de examens die
gepland waren op 7 november op een andere
manier uit te voeren ging
het zwembad weer dicht.
Daar ging ons plan…..
Op het moment dat wij te
horen kregen dat de examendag opnieuw geen
doorgang kon vinden zijn
wij als Technische Commissie in overleg gegaan. De
vraag was: gaan we het
examen opnieuw uitstellen?
Wat voor uitdaging is er
nog voor de zwemmers als
we ze weer meer van het
zelfde gaan geven? Wat
voor uitdaging is er voor de
instructeurs als ze alleen
maar hoeven te herhalen?
De kwestie is dan, welke
opties hebben we? Kunnen
we een examendag zomaar
overslaan?
Bij de reddingsbrigade is
het zo dat voor de meeste
brevetten geen

“vooropleiding” nodig is. Je
hoeft dus niet in het bezit te
zijn van Junior Redder 1
om Junior Redder 2 te gaan
doen. Er geldt één uitzondering, voordat je het hoogste recreatieve brevet, Life
Saver 3, kan behalen moet
je in het bezit zijn van het
diploma Life Saver 2.
Voor de meeste zwemmers
geldt dus dat we door kunnen gaan leren/oefenen
voor een volgend brevet.
Alleen de zwemmers die op
zouden gaan voor Life Saver 2 kunnen niet zonder
meer door gaan leren voor
Life Saver 3.
Wat hadden we gepland:
Op 7 november zouden we
het vorige seizoen (20192020) alsnog afsluiten door
een laatste les te geven in
de groepen zoals deze waren samengesteld t.b.v. de
voorbereidingen op het
examen van 7 november.
De week daarna, op 14
november dus, zouden we

in nieuwe groepen gaan
starten en een start maken
met “het nieuwe seizoen”.
Maar toen ging het zwembad weer dicht. Op 7 november was er geen ruimte
om het seizoen af te sluiten
en op 14 november kunnen
we niet starten met “het
nieuwe seizoen”.
We hopen dat we op 21
november weer mogen
zwemmen. Vanaf het moment dat het zwembad
weer open gaat, start meteen “het nieuwe seizoen” (2020-2021). De
groepen zijn in sommige
gevallen gewijzigd en de
instructeurs zijn verwisseld.

.................................
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ZWEMBADZAKEN

We hebben het wel gered
om bijna iedereen in hetzelfde uur te laten zwemmen, daar zijn dus nagenoeg geen wijzigingen in.
Omdat er natuurlijk al 3
maanden verlopen zijn is
de examendatum “naar
rechts geschoven” en later
in het jaar, gepland.
De examendatum is gepland op 19 juni 2021.
Schrijf deze datum dus
alvast in je agenda.
Ook 27 maart is een datum
om in de agenda te schrij-

ven, dan is er namelijk het
proefexamen. En ook nu
geldt weer, geen proefexamen gedaan, dan zal er ook
geen examen worden gedaan door die persoon.
Door samen aan de slag te
gaan, hopen we dat alle
zwemmers in juni in staat
zullen zijn om een volgend
brevet te gaan behalen.
Voor de zwemmers die
voor het brevet Life Savers
2 zouden gaan zwemmen
geldt het volgende: we
gaan met deze groep ook

leren/oefenen voor het volgende brevet Life Saver 3.
Voordat zij echter dat examen kunnen gaan doen,
moeten zij eerst nog examen Life Saver 2 doen. We
gaan proberen om dat op
een eerder moment uit te
kunnen voeren zodat ook
zij in juni examen kunnen
gaan doen voor het brevet
Life Saver 3. Hier hebben
wij momenteel echter nog
geen zekerheid over.
Kortom, we laten ons door
alle maatregelen rondom
het verminderen van de
verspreiding van het Covid19 virus niet uit het veld
slaan, we gaan verder!
Tot gauw in het zwembad!
De Technische commissie.

.................................
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VAREND REDDEN
Overzicht inzetten Reddingsboot Hayo en/of Rolf (de eerdere inzetten staan in de
Boei uitgave september)
2 sept. Diverse stations gealarmeerd voor een zinkend vaartuig bij Wijdenes. Opvarenden en hond
maken het goed, meegenomen naar de reddingspost
in Hoorn. Rijkswaterstaat heeft de inzet overgenomen.
5 sept. Reddingsboot Rolf en de Beer uit Warder ingezet voor een vaartuig met problemen en slachtoffer
aan boord met brandwonden. Slachtoffer is met de
Rolf naar Hoorn gebracht en is verder geholpen op
de Huisartsenpost.
6 sept. Alarmering op zondagochtend. De alarmploeg
is gealarmeerd ter assistentie van ambulance. Onwelwording aan boord van een zeilboot in de Grashaven.
Persoon is naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere
zorg.
25 sept. De harde wind zorgt vandaag voor problemen. Een groot schip is losgeslagen en ligt dwars in
de haven. Met vereende krachten, duwen en trekken
is het schip weer afgemeerd aan het Houten Hoofd.
Beide boten ingezet.

2 september

3 okt. De alarmploeg is gealarmeerd voor een vaartuig op de keien en paniek aan boord. De opstappers
brachten rust en na het maken van een sleepverbinding is het vaartuig afgeleverd in de haven van
Hoorn.
08 okt. Vanochtend is de alarmploeg gealarmeerd om
ter assistentie van de politie een zoekactie op te starten naar een vermist persoon. Na enkele minuten op
de boot kwam het bericht binnen dat de persoon elders was aangetroffen.
25 okt. Reddingsboot Hayo ingezet voor een man
overboord situatie bij Pampushaven. Ver weg maar
de Hayo was al op het water. Boot van de Waterhulpdienst was snel ter plaatse en heeft 2 watersporters
uit het water gehaald.
27 okt. Verzoek om assistentie van de havenmeester.
Zeilboot gezonken in de box. Na een uur dreef de
boot weer en is met de kraan uit het water gehaald.
01 nov. Een zeilboot krijgt in de buitenhaven een lijn
in de schroef en raakt door de harde wind op drift
richting de keien. Hayo werd gealarmeerd en heeft de
zeilboot uiteindelijk afgeleverd bij de kraan.

25 september

.................................
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VARENDREDDEN
Tweede golf
Bij het Varend Redden
houden wij van slecht
weer, sterker nog er zijn
mensen in de ploeg die
van mening zijn dat
slecht weer niet bestaat.
Kou, regen, wind en golven, dan komen wij in ons
element. Er zijn echter golven waar wij wat minder blij
mee zijn. Corona golven
bijvoorbeeld.
In de zomerperiode zijn we
gelukkig in staat geweest
om zowel de Alarmploeg,
als de Strandploeg leden
weer in de praktijk te laten
oefenen. Natuurlijk wel
rekening houdend met de
1,5 m afstand en een aangepaste groepsgrootte.

Helaas ligt die tijd alweer
ver achter ons. De Strandploeg ziet de boten alleen
nog tijdens het hozen.

Wat trouwens keurig wordt
bijgehouden. De Alarmploeg is nog een aantal
weken langer actief geweest in de praktijk. Voor
de operationele inzetbaarheid is het toch echt nodig
dat bepaalde vaardigheden
worden geoefend. Tijdens
dit schrijven hebben de
Alarmploeg leden echter
ook weer een aantal digitale oefenavonden achter de
kiezen.
Indien de maatregelen het
toestaan gaan wij ons best
doen om in het winterseizoen de boten zo lang mo-

gelijk in het water te houden. Zo kan de Strandploeg
misschien nog net een aantal weken oefenen op de
vlet en de Rolf. Uiteindelijk
zullen de boten echter toch
het water uit moeten voor
onderhoud en om te zorgen
dat ze niet in het ijs vast
komen te liggen.
Zoals altijd blijft de Hayo
het hele jaar inzetbaar.
Geen rust voor de Alarmploeg.
Ondanks dat slecht weer
niet bestaat duimen we
voor wat luwte en hopen
we snel van deze Corona
golfslag af te zijn zodat ook
bij het Varend Redden iedereen weer kan genieten
van deze fantastische hobby!

.................................
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VARENDREDDEN
Dienstverleningsovereenkomst met Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Noord-Holland Noord
Zuurstof. Voor sommige
mensen is het levensreddend, andere mensen
krijgen het al benauwd
wanneer ze het woord
horen.
In hulpverleningsland is er
al jaren veel discussie over
het wel of niet mogen en
moeten toepassen van
zuurstof bij de eerste hulp
verlening.

Hoewel het toedienen van
zuurstof levensreddend kan
zijn voor een drenkeling,
zijn er ook situaties waarin
het medicijn schade kan
doen. Inderdaad, een medicijn.

Zuurstoftoediening is een
risicovolle handeling, bij
onbekwaam handelen leiden deze handelingen vrijwel zeker tot gezondheidsschade. Het toedienen van
zuurstof dient ook altijd uit
opdracht van een arts te
gebeuren.
Op het water ziet de huidige werkwijze er als volgt
uit: bemanning van de reddingsboot constateert een medische situatie waarin het toepassen
van zuurstof mogelijk van meerwaarde kan zijn.
Dit wordt gemeld
bij het Kustwachtcentrum (KWC).
Het KWC alarmeert een dienstdoende arts van
de radio medische
dienst. Deze arts
(een huisarts die
gewoon aan het
werk is) neemt
telefonisch contact
op met het KWC
waarna er, via de
marifoon, een directe
verbinding
wordt
gemaakt
met de reddingsboot.
In de nieuwe dienstverlening-overeenkomst gaat dit
op de volgende wijze: bemanning van reddingsboot
Hayo constateert een medi-

sche situatie waarin het
toepassen van zuurstof
mogelijk van meerwaarde
kan zijn.
De bemanning bepaalt of
de situatie past binnen het
protocol van de dienstverleningsovereenkomst en mag
direct zuurstof toedienen
conform de vooraf bepaalde voorwaarden.
Een en ander onder auspiciën van de Medisch Manager Ambulancezorg van de
Regionale
Ambulance
Voorziening.
Na gebruik van zuurstof
wordt bij de, gereedstaande, ambulance de gebruikte
zuurstoffles direct omgeruild voor een volle.
Zo beschikt de Hayo altijd
over volle zuurstofflessen.
Om volgens de overeengekomen voorwaarden zuurstof te mogen toedienen
worden de mensen van de
Alarmploeg opgeleid door
speciaal aangewezen instructeurs.
Deze samenwerking met de
RAV is het resultaten van
meerdere jaren werk en is
van toepassing op diverse
reddingsbrigades uit onze
RVR.
We kunnen trots zijn op
deze overeenkomst. Een
stap van grote waarde in de
hulpverlening.

.................................
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VARENDREDDEN
Een hele nette sponsoring van Karsten Tenten
Een drenkelingennet voor
op Reddingsboot Rolf.
Dat was het doel om geld
voor op te halen met de
Clubsupport actie van de
Rabobank.
De
actie
was
nog
maar net gestart toen de
reddingspost werd gebeld
door Erwin van Karsten
Tenten uit Zwaag.

wij bij Reddingsbrigade
Notwin naar iets soortgelijks opzoek waren.
Het aanschaffen van een
drenkelingennet kost een
hoop tijd en een hoop geld.
Een beetje drenkelingennet
kost tussen de €1200,- en
de €2500,- en is in Nederland nauwelijks verkrijgbaar.

om kennis te maken en te
zien wat er op dat moment
voor de brandweer werd
gefabriceerd.
In de werkplaats werd al
snel duidelijk dat, ondanks
dat het brandweernet totaal
iets anders was dan waar
wij naar op zoek waren,
Karsten alle kennis en kunde in huis heeft om ook
voor ons iets te kunnen
betekenen.
Nog geen week later kwam
het tweede belletje uit
Zwaag om te melden dat
het drenkelingennet al klaar
lag en volledig wordt gesponsord door Karsten!!
Door de Corona beperkingen, de tweede intelligente,
verzwaarde, gedeeltelijke,
landelijke lockdown was net
weer van kracht, is het
nieuwe
drenkelingennet
nog niet getest in de praktijk.

Bij Karsten waren ze op dat
moment bezig om voor de
brandweer een net te fabriceren waarmee lichamen
uit het water kunnen worden gehaald en het was
hen ter oren gekomen dat

Maar het belletje van Karsten maakte de aanschaf
misschien wel een stuk
eenvoudiger. Met het drenkelingennet van de Hayo
als voorbeeld is Vincent
direct naar Zwaag gereden

We kunnen wel vertellen
dat het zeer degelijk aanvoelt en eruit ziet alsof we
er prima mee uit te voeten
kunnen.
Dit nieuwe drenkelingennet
maakt het redden van onderkoelde slachtoffers een
stuk eenvoudiger!
Karsten Tenten hartelijk
bedankt!

.................................
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EVENEMENTEN COMMISSIE
Op zaterdag 5 september kon er voor de jeugdleden
gelukkig nog een activiteit gepland worden. Door alle
maatregelen konden wij niet uitpakken zoals jullie gewend zijn, wij gingen met de kinderen naar de Stadsspeeltuin
Alleen de jonge kinderen konden uitgenodigd worden, niemand mocht snotterig of ziek zijn of met iemand in contact
staan die ziek was.
Dat gold zowel voor de kinderen als voor de commissieleden. In de week voorafgaand aan het evenement werd het
nog even spannend of alles door kon gaan omdat een van
de commissieleden “mogelijk” in contact was geweest met
een besmet persoon, maar de desbetreffende collega testte gelukkig negatief. Alles mocht doorgaan.

.................................
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EVENEMENTEN COMMISSIE
Zo kwamen wij er achter dat het organiseren van een eenvoudige activiteit een hele uitdaging is in coronatijd. Wij hadden die middag prachtig weer en gezien de reacties van de
kinderen was het een geslaagde activiteit. Van Raya en Dani kregen wij nog twee leuke
briefjes.

“Hallo allemaal ik ben Raya, en ik ga wat vertellen over wat ik op jeugddag heb gedaan.
Toen in ik in de Stadsspeeltuin was ging ik meteen op het springkussen, daarna ging ik
een wedstrijdje doen met Fleur. Wie als eerste bij de top van de touwentoren was.
Daarna gingen we met de hele groep verstoppertje spelen. Daarna ging ik met Charissa,
Dani, Jasmijn en Yessim de hele tijd in de glijbaan blijven zitten en als laatst gingen we
afscheid nemen van iedereen en gingen we naar huis.
Groetjes Raya
Ps. En we hebben een hele lekker lunch met zijn allen gegeten.”
“Dani: Toen ik binnen kwam ging ik meteen springen op het springkussen. En toen hadden
we verstoppertje gespeeld met de hele groep. En toen gingen Raya en ik van de grote
glijbaan en toen van de kleine glijbaan en toen gingen Raya en ik heel hoog op een soort
apentoren klimmen. En daarna heb ik met mijn zus gefietst op de mini kleine fietsjes. Dat
was een hele leuke jeugddag. Doei. Groetjes Dani”

.................................
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ONDERKOELING
Even afkoelen?
Zwembaden dicht, maar
wel behoefte aan beweging. Dus tsja, wat moet
je dan? Het IJsselmeer in
natuurlijk!
Dat deden Marijke en ik
sowieso wel wekelijks toen
de zwembaden ook nog
open waren, maar nu nog
wat vaker. Donderdag 5
november zwommen we
wel tegelijk, maar niet bij
elkaar (Marijke in Bovenkarspel, ik in Medemblik). Allebei genoten we enorm van
het rustige water en de
prachtige rode avondlucht.
Zaterdagochtend 7 november gingen we weer samen
zwemmen. Hoewel publiek
natuurlijk niet is toegestaan,
waren Jelle en hond Plato
toch meegekomen. 150
meter afstand is bepaald
niet moeilijk bij het strandje
van Medemblik.
Bij aankomst zagen we dat
we niet de enigen waren.

Eerst dachten we nog dat
het van die watjes waren
(met wetsuit), maar dat
bleek niet het geval. En wat
zwommen ze lang!
Snel kleedden we ons uit
(badpakken hebben we
altijd al aan). Dan nog oordoppen in, badmuts op en
brilletje en hup daar gingen
we. Het zand voelde al heel
koud aan de voeten, maar
dat was nog niets vergeleken met het water.

Die eerste stappen deden
gewoon pijn aan voeten en
benen. Twee dagen terug
leek het echt veel minder
koud! Dapper liepen we
door. Marijke liet zich als
eerste helemaal in het water zakken, en ik ging er
achteraan.
De eerste ‘baan’ (langs de
boeien naar de overkant
van de zwemkom) eerst
zorgen dat de ademhaling
weer op orde komt. We
wennen weer aan de kou.

Terug ga ik borstcrawl
zwemmen. Het is even heel
koud aan mijn hoofd, maar
dat went al snel. Marijke
volgt in schoolslag. Ik heb
de slag lekker te pakken en
zwem vlot terug. Even dag
zwaaien naar Jelle en Plato
en op naar de 2e baan. Dat
gaat lekker! Op de terugweg merk ik dat ik niet goed
rechtdoor zwem, ik ben
steeds op een andere
plaats dan waar ik dacht.
Toch voelt het nog goed.

Hoewel we de laatste weken steeds na 2 x heen-enweer stopten, gingen we
nog een 3e keer. Alsof we
aan die andere 2 zwemmers moesten bewijzen dat
we ook heus wel even in de
kou konden zwemmen. Het
bleek geen verstandige
keuze.
De heenweg ging nog prima. Terug ging ik steeds
langzamer zwemmen. Toen
we het water uit gingen, zei
ik al dat het net even te gek
was geweest.

Het aantrekkelijke zwemwater van Medemblik
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ONDERKOELING
Jelle stond ons al op te
wachten met 2 zwemcapes.
Ik kon ‘m eigenlijk al niet
eens meer zelf aantrekken.

kenhuis. Ik had het koud,
maar niet bepaald het gevoel dat ik in levensgevaar
was.

En die 10 meter naar onze
omkleedplek lopen? Ik kon
niet meer. Marijke en Jelle
ondersteunden mij en ik liet
me in een strandstoel vallen. Marijke zag meteen:
dat is niet goed. Het was
mooi weer, waardoor er
mensen van de strandtent
waren, en diverse voorbijgangers.

Gelukkig was bij het ziekenhuis aangekomen mijn temperatuur alweer een stuk
hoger. Twee verpleegkundigen bleven bij me en waren
ontzettend lief. Een halfuurtje later (denk ik) was mijn
temperatuur
weer normaal.

Iemand besloot 112 te bellen. Ik rilde verschrikkelijk.
Soms kon ik iets zeggen,
soms lukte het niet. Er werden dekens aangesleept.
De kachel, die al brandde,
werd vlak voor me neergezet en ondertussen probeerden Marijke en Jelle
me warm te wrijven.
Deels ging het allemaal
langs me heen, maar ik
voelde wel warmte van de
kachel, veel handen die me
warm probeerden te wrijven
en dat iemand tegen me
aan stond. Ik hoorde een
vliegtuigje.

Ik wankelde, was bang tegen de kachel te vallen, en
werd weer in de stoel gezet.
Even later kwam de ambulance. Ik werd ingepakt in
folie en kreeg een heleboel
dekens over me heen.
Temperatuur: 32 graden.
De sirenes gingen aan en
we vertrokken naar het zie-

gebeurde, toen ik alleen
was?).
Natuurlijk werd ik altijd al
voor gek verklaard als ik
vertelde dat we in het IJsselmeer zwommen. Ik ben
niet van plan om ermee te
stoppen, maar wel om een
stuk voorzichtiger te zijn!
Kim

Ik voelde me
ook weer alert
en kletste gezellig met de
verpleegkundigen over buiten
zwemmen,
parachutespringen, etc.
Ook Jelle was
inmiddels
bij
mij
gekomen
en even later
mocht ik weer
naar huis, inmiddels helemaal warm.
Wat een avontuur en wat een
leermoment.

Stoppen
vóórdat het niet
meer
goed
voelt, is dus
erg verstandig.
Ik ben zo opgelucht dat we
hier
samen
waren (wat als
dit donderdag

Een heel koud avontuur.
Weer helemaal opgewarmd maakte Kim nog
even en foto van het -door
het ambulance personeelstuk geknipte badpak.
Daarna kon het de vuilnisbak in.

.................................
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SPORTIEF
Hoi allemaal,
Sommigen van jullie kennen mij ontzettend goed,
anderen wat minder of zelfs
helemaal niet.
Ik ben Rachel en al heel
lang (vind ik zelf ☺) lid van
Notwin.
Inmiddels ben ik geen actief
lid meer. Wel kom ik zo nu
en dan even langs bij de
Haai. De uitzondering van
het gezin Tigchelaar zeg
maar, want de rest is nog
mega-de-pega actief!
En daar is mijn bruggetje
naar reden van schrijven.
Tigchelaar. Ik ben er niet
echt eentje, maar al wel
heel lang een onderdeel
van de familie.
Jan zie ik als mijn surrogaat
pap en hij is de opa van
onze kinderen, Vincent en

Marvin zijn als mijn broers
en Wikky was mijn surrogaat mam en oma van onze
kinderen.

Voor de Wikky schrijf ik dit
bericht.

Overigens loop ik niet alleen voor Wikky, maar zij is
jullie welbekend. Ik loop
ook voor Sjaak, mijn
schoonvader. Hij overleed
in 2019 aan kanker.

Ik ben aan het trainen voor
mijn allereerste marathon!
Ik wil graag de marathon
van Amsterdam in 2021
gaan lopen. Deze marathon
wil ik opdragen aan Wikky.

Met mijn blogs hoop ik donaties in te zamelen. Deze
zal ik dan verdelen over het
ALS- en kankerfonds. Ook
daar lees je meer over op
mijn blogpagina!

Ook vraag ik met die loop
aandacht voor de ALS
stichting.
Voor wie het leuk vind,
houd ik een blog bij.
Daar kun je mijn voorbereidingen en training volgen
naar mijn allereerste marathon toe!
www.marathonvolherinnerin
gen.com

Uit blog 1.
“Nooit gedacht dat ik ooit
aan een blog zou beginnen! Maar, zeg dus nooit
nooit!”
“Met mijn eerste marathon
hoop ik donaties te kunnen ophalen voor de vreselijke ziektes waar Sjaak
en Wikky aan zijn overleden. Sjaak is in 2019
overleden aan de gevolgen van kanker.
Wikky is in 2018 overleden aan ALS. Mijn vader,
Rob, overleed 15 jaar
geleden ook aan de gevolgen van kanker. Hij
wordt nog elke dag gemist. Hij had mij vast en
zeker voor gek verklaard
dat ik een marathon wil
gaan hardlopen. Overigens zijn er wel meer die
dat doen ”

.................................
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PUZZEL & PRETPAGINA
Boeitje – Drenkelingetje
Dit is de Notwin-variant op het spelletje tentje boompje. Hoe werkt het:
Je krijgt een rooster dat een meertje voorstelt.
In het meertje liggen een aantal drenkelingen en jij als redder dient naast iedere drenkeling
een boei te leggen op een plekje dat aan dat aan onderstaande eisen voldoet:
 Er moet een boei onmiddellijk naast elke drenkeling komen (schuin is niet toegelaten).
* In het totaal zijn er evenveel boeien als drenkelingen. Dus elke drenkeling heeft zijn
eigen boei.
 De cijfers geven aan hoeveel boeien er in de betreffende rij of kolom staan.
 Boeien raken elkaar nooit: noch horizontaal, noch verticaal en noch diagonaal.
 Een boei kan contact maken met meerdere drenkelingen, maar is slechts verbonden met
één.

.................................

Tim: ‘He Flip, ga je mee zwemmen?’ Flip: ‘Nee, ik heb buikpijn.’ Tim: ‘Dan zwem je toch op
je rug!’
Een olifant is aan het zwemmen. Aan de kant staat een muis te roepen. De olifant zwemt
naar de kant en vraagt: “Wat is er?” Muis: “Oh niks, ik wou even zien of je mijn zwembroek
had aangetrokken.”
Juf vraagt aan Roos “Zeg, kun jij zwemmen?” Roos antwoordt: “Ja juf, ik kan heel goed
zwemmen.” Dan vraagt juf weer: “Waar heb je dat dan geleerd?” Antwoordt Roos: “Nou, in
het water juf.”

Welke plant is dodelijk als je er te lang onder zit? Een waterlelie.
Een man koopt een grote hond. Hij vraagt aan de verkoper: “Houdt deze hond wel van
kinderen?” De verkoper zegt: “Ja, maar u kunt beter hondenkoekjes kopen! Die zijn goedkoper!”
Hoe noem je een verkouden tovenaar? Harry Snotter
Waarom vliegt een heks op een bezem?
Omdat een stofzuiger te zwaar is.
Wat is bruin en kruipt over je boterham? Een hagelslak
Er staat een man op de bus te wachten. Zegt de buschauffeur: ‘Kom daar onmiddellijk van
af!”
Joep stapt in de bus en vraagt aan de chauffeur: “Gaat u naar Artis?” “Nee,” antwoordt de
buschauffeur, “ik moet gewoon werken.”
Wat is het verschil tussen een touwtje en een koortje
Een koortje kan zingen en een touwtje niet
Hoe noem je een mobieltje dat in de wc gevallen is?
Een Plee-mobiel.

.................................
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PUZZEL & PRETPAGINA
Boeitje – Drenkelingetje
Teken bij elke drenkeling een boei, maar doe het volgens de regels.

De oplossing is staat elders is het clubblad. (Goed zoeken)

.................................
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DAG BOEK
Uit het
Plompie,

dagboek

van

Wat gaat de tijd snel, zo
snel zelfs dat bij het uitkomen van de vorige Boei, wij
nog niet eens bekomen
waren van de duikpop opleiding. Wat tot gevolg had
dat wij verzaakt hebben om
op tijd de copy bij Pien in te
leveren, SORRY PIEN.
Gelukkig komen jullie weer
elke zaterdag in naar het
zwembad, met een korte
onderbreking begin november, om weer te trainen.
Ik vertelde eerder dat wij
allemaal op cursus (zinken
voor poppen) geweest zijn.
De afgelopen periode hebben dit heel vaak in de
praktijk kunnen brengen en
met succes al zeg ik het
zelf.
Wat een gracieuze afdalingen naar de bodem van het
zwembad. Let maar op als
we te water gaan, voorzichtig gaan we te water, de
basis voor elke geslaagde
actie, en glijden daarna
rustig af naar de bodem om
op de perfecte plaats rustig
te wachten tot jullie ons
weer op komen halen.
Wat we daar zien, horen en
soms ook ruiken: Jullie komen gelukkig steeds mooier aanzwemmen en ook de
hoekduik gaat steeds beter.
Klasse!
Het tweede gedeelte van
het opduiken is soms wat
lastig, het voelen wat de

voor en de achterkant is gaat nog wel
eens ‘vout’.
Als jullie beneden bij
ons zijn, even rustig
voelen waar onze
neus zit en het liefst
niet de ogen uitsteken. Rustig naast ons
hurken, oppakken en
in
zeemansgreep
weer naar boven met
de vrije arm recht
naar boven. Dit kan
een heleboel hoofdpijn schelen.
Begin oktober lagen Deentje en ik weer in onze natuurlijke habitat te wachten
op wat komen ging toen
boven ons 2 personen, ik
zal niet zeggen wie maar
het waren D en F, onze
locatie verraden aan de
redders
op
de
kant.
“HALLO, HIER BEN IK.”
Ja zo kunnen we het allemaal. Gelukkig verdwenen
ze weer toen 2 van jullie
ons kwamen redden. Wat
die 2 klikspanen daar
moesten is ons niet bekend
maar daar komen we vast
nog wel achter.

Tot slot van dit dagboek
uittreksel moet mij toch nog
iets van het hart. Wat een
stelletje idiote soms zelfs
redelijk tot totaal gesjeesde
instructeurs lopen er op
zaterdagochtend in onze
mooie Waterhoorn. Steeds
vaker worden we misbruikt.
Even voor de duidelijkheid
wij zijn duikpoppen en geen

pseudo drenkelingen of
buddy’s. Wat denken zij wel
niet. Ga duikringen als
hoofdtooi gebruiken, lesplankjes
als surfboard,
Flexibeams als heksenbezems of baskets als gevangenis, maar wij zijn duikpoppen!!!
Waterrijke groeten van alle
duikpoppen
Plompie
P.S.
Stiekem vinden wij het geweldig om zo veelzijdig
ingezet te worden zolang
het redden van een echt
pseudodrenkeling of knuffelen met een echt persoon in
deze rare tijd bijna onmogelijk is. Het creatief gebruik
van ons door de instructeurs is echt out of the box
denken van jullie instructeurs. Zo zien jullie dat als
je maar creatief bent elk
hulpmiddel een reddingsmiddel is. Chapeau instructeurs.
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GESPOT IN DE HAVEN
Een foto zegt meer dan
1000 woorden…
Deze foto werd onder
onze aandacht gebracht.

Als een jury van “het perfecte plaatje” gingen wij er
eens goed naar kijken. Iemand was van mening dat
er een goed verhaal in zat.
Wij zien vooral een ongewone gezichtsuitdrukking.

haven. Daar aangekomen
troffen ze het onfortuinlijke
schip aan dat tot en met de
kuip aan toe vol stond met
water.
Er werd gestart met het
leegpompen van het schip.
Maar gezien de hoeveelheid water nam dat een
behoorlijke tijd in beslag.

Een beetje flauw was deze
redder wel geworden. Visioenen van hete koffie stonden op zijn netvlies. De
gedachte aan krachtig bakje asfalt zorgde voor een
diep verlangen naar het
bruine drankje en voor een
vlaag van verstandsverbijstering.

De pomp maakte overuren

De fotograaf heeft het moment vastgelegd van de
eerste
slok
vastgelegd.
Het was geen
koffie
maar
groene thee.
Dat was even
iets anders.
De
redder
kwam meteen
weer bij zijn
verstand. De
thee
werkte
zijn
flauwte
weg.

Het verhaal erachter begint
op een dinsdagochtend in
oktober. ’s Morgens vroeg
werden de redders door
hun pager gewekt. Ze verlieten meteen hun warme
bed, het ontbijt sloegen ze
over.
Vol adrenaline en stralend
gelukkig omdat er “iets” te
doen was in deze saaie
coronatijd gingen ze met
“gepaste” spoed naar de

en langzaamaan ging het
schip weer drijven.

Wij
vragen
ons nu alleen
af of hij theeleut geworden
is én of zijn gezicht inmiddels weer bijgetrokken is.

Inmiddels was het 10 uur
en het goot van de lucht.
De redders kregen een
warme drank aangeboden
van een hulpvaardig persoon op de haven. Dat
werd dankbaar aanvaard.
De redders waren immers
zonder ontbijt aan de slag
gegaan.

.................................
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WIST U DAT...
Wist u dat...
Onze voorzitter in het water is gespot.
Hij namelijk een voorbeeld gaf aan zijn vaste zwemmers.
Hij spontaan het water in plonsde.
Inclusief sleutelbos en mondkapje.
Hij in de lesuren daarna weer opgedroogd was.
De sterkste een “watje” genoemd werd.
Je niet alleen de pomp maar ook de slang vol water moet hebben.
Jens vreemde bewegingen maakt voor het pompen
Gerard nachtmerries kreeg van de beelden.
Een knoflook erg nuttig kan zijn tijdens een inzet met de bergingspomp?
Jolijn en Marvin het certificaat 2020 hebben ontworpen voor in het zwembad?
Deze creatievelingen hiervoor hartelijk bedankt worden
Alle certificaten en zakboekjes gereed gemaakt zijn voor alle afzwemmers
Dit een zware klus was
De bodem van de krat eruit viel op weg naar de parkeerplaats.
Wij baalden toen het zwembad dicht ging.
Vincent door de week stress heeft.
Hij zich soms afvraagt: “Als dat maar goed komt vandaag”.
Het altijd goed gekomen is.
De inzetten een mooie onderbreking zijn voor het thuiswerken.
Je bij verkoudheid al wordt geacht om je uit te roosteren.
Dat ook moet, ook al ben je negatief getest op corona.
Door de vele thuiswerkers er altijd genoeg bemanning is.
Dat dat minder stress oplevert.
De nabespreking van de digitale oefenavond zijn uitstekende momenten om filmtips uit te
wisselen.
De nabespreking soms nog langer duurt dan de digitale oefenavond zelf.
Desondanks het nazitten en de borrels in real-life erg gemist worden.
Tamara niet Celine is.
Pien Tamara een chocoladereep verschuldigd is.
Je voor Life Saver 1 geen hulpmiddel 10 meter ver hoeft te gooien.
Sommige nu heel opgelucht zijn.
Pien van een pittige actie houdt.
Devlin er nog niet zeker van is dat hij hele jonge kinderen les kan geven.
Gezien zijn geschiedenis wij er al wel zeker van zijn dat hij dit kan.
Jens en Jelmar opgeleid gaan worden als (assistent-)instructeur.
Wij hen succes wensen bij de opleiding.
Wij iedereen gezonde en prettige kerstdagen toewensen.
Wij heel nieuwsgierig zijn hoe ons nieuwe jaar er uit zal gaan zien.
Wij dat ook zijn naar de activiteit van de evenementencommissie op 2 januari.
Wij iedereen een heel gelukkig nieuwjaar toewensen.

.................................
De Boei 30

.................................
AGENDA NOTWIN
Za

21

Nov

Start nieuwe zwemseizoen* (*als het zwembad open is)

Za

5

Dec

Gewoon zwemlessen, maar wel met een verrassing

Za

26

Dec

2e kerstdag - Geen zwemles

Za

02

Jan

Nieuwjaarsactiviteit van de Evenementen Commissie.
Meer informatie komt in de e-mail.

Za

27

Mrt

Proefexamens

Zo

04

Apr

Geen zwemmen i.v.m. Pasen

Zo

23

Mei

Geen zwemmen i.v.m. Pinksteren

Za

19

Jun

Examens

Za

26

Jun

Laatste zaterdag zwemmen

Zo

27

Jun

Laatste zondag zwemmen
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Wie schrijft een stukje?
Opsturen naar:

redactie@notwin.nl

A. Sinnige V.O.F.
Administratiekantoor

TIP voor belastingvoordeel!
Wist u dat werkende ouders met kinderen tot 12 jaar recht op combinatiekorting hebben (voor de minstverdienende), en dat dit niet in de loonbelasting is verwerkt? U moet dit in uw belastingaangifte ook zelf aangeven! Ook zonder aftrekposten kan belastingaangifte dus geld opleveren!

www.sinnigeadministraties.nl
Molenstraat 10, 1718 BL Hoogwoud. tel. 0226-351020
email: annie@sinnigeadministraties.nl - www.sinnigeadministraties.nl

