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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, Padde en Antje 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
Omschakelen
“Toch vind ik het jammer”, zegt ze op de vrijdag voor we in De Waterhoorn mogen zwemmen. “
In de Wijzend heb je het
grote grasveld en kun je
allerlei ongevallen trainen.
Juist dat met het zwemmen
erbij is erg leuk”.

zerregen en een hagelbui
op zondagavond echter
zo’n storm, zoveel wind en
regen als deze ochtend
hebben wij in de 7 weken
dat wij buiten zwommen
gelukkig niet gehad. Ik tel
onze zegeningen en spring
dan mijn bed uit. De dag
gaat beginnen. We gaan er
iets leuks van maken.

“Het koude water valt ook
wel mee, zeker met je wetsuit aan”. De Life Saver
moet nog omschakelen van
het buitenbad naar het binnenbad. De situatie dat er
voor 18+ alleen banen gezwommen mag worden
maakt het voor haar niet
aantrekkelijker. Ze went er
wel aan denk ik.

Door alle maatregelen is
het zwemseizoen bijzonder
geworden. De TC is een
kampioen in omschakelen.
Iedere keer werden plannen gemaakt, uitgesteld,
aangepast en weer nieuwe
plannen gemaakt. Dat resulteerde in buiten zwemmen in De Wijzend. Het
werd een succes.

Ook ik moet toegeven dat ik
het erg leuk vond om in de
Wijzend les te geven. Maar
het vooruitzicht van 3 blokken lesgeven en al het aanwezige materiaal maakt dat
ik enorm veel zin in heb om
weer naar het overdekte
zwembad te gaan.

Om de laatste weken in De
Waterhoorn niet zomaar
voorbij te laten gaan heeft
de TC opnieuw iets bijzonders bedacht. De oude
overlevingsbrevetten
zijn
lekker opgefrist en
uitdagend gemaakt.
De laatste weken van
het jaar kunnen wij
trainen voor een overlevingsbrevet en op
deze
manier
het
zwemseizoen
toch
nog
met
‘brevetzwemmen’
afsluiten.

De zaterdagochtend dat we
weer naar De Waterhoorn
mogen wordt ik wakker van
een windstoot die huis laat
schudden. De regen klettert
tegen de ramen. Wat een
snertweer en wat een geluk
dat we uitgerekend vandaag weer binnen mogen
zwemmen.
Ik realiseer mij dat we in De
Wijzend weliswaar koude
ochtenden hebben gehad.
Een keer een beetje mie-

wel een sjaal om, maar ga
gewoon met sokken in mijn
sandalen”. “Welke trui zal ik
aandoen?” Ze is al helemaal omgeschakeld. Dat ze
2 weken geleden nog in
een wetsuit zwom is ze al
helemaal
vergeten.
Ze
heeft ontzettend veel zin
om in een complete winteroutfit te gaan zwemmen.
Juist nu het weer buiten
een beetje zonniger wordt.
Het is een compliment voor
de TC. Zij weten in dit gekke jaar iedereen wéér te
motiveren om nog even
voor een brevet te gaan
zwemmen.
Deze nieuwe uitdaging, zo
vlak voor de zomervakantie, geeft een hoop positieve energie. Iedereen schakelt nog even door in een
hogere versnelling.
Goed gedaan TC!
Pien

Een week later roept
de Life-Saver. “Ik kan
mijn oude winterjas
niet vinden!”. “Mag ik
deze wanten, ze zijn
niet zo groot?” “Ik doe

.................................
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PR-COMMISSIE
De PR-commissie zoekt een voorzitter
Notwin zoekt een voorzitter, een eerste contactpersoon voor de pr-commissie. Iemand
die een vraag kan oppakken maar nog eenvoudiger, iemand die weet bij wie de vraag
neergelegd kan worden. Want veel taken van deze commissie worden al uitgevoerd door
enthousiaste (commissie-)leden.
Zo wordt de Social Media al gedaan. De website www.notwin.nl wordt bijgehouden. De
organisatie van de clubkleding is geregeld en het clubblad wordt al gedaan. Wat nog ontbreekt is iemand die kansen op kan pakken, contact legt met bedrijven/organisaties en
acties in goede banen wil leiden.
Die acties en activiteiten kunnen van alles zijn zoals de ondersteuning van de reddingboot dag, een sponsoractie van een supermarkt of een beurs. Bij alle activiteiten kun je
vertrouwen op een goede samenwerking met de andere commissies en veel leden vinden het leuk om te helpen.
Kortom, leg je makkelijk contact met mensen, bedrijven en organisaties en wil je Notwin
helpen wordt dan onze nieuwe PR-voorzitter.
Meld je bij Lars Schoen of het bestuur voor de functie of voor meer informatie (bereikbaar
via pr@notwin.nl of 06-30318078). Je kunt natuurlijk ook Angélique of Pien aanspreken
in het zwembad of Vincent op de Haai. Zij kunnen je ook meer vertellen over de functie
en je in contact brengen met Lars.

.................................
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VOOR ZITTER
Beste Leden,
Wij gaan met rasse schreden richting de zomer en
we hebben helaas niet
zoveel gebruik kunnen
maken van het zwembad
water.

boodschap die ik te horen
kreeg met het vooruitzicht
dat ik mogelijk nog langer in
het gips moet. Ik hoop het
natuurlijk niet en wanneer
jullie dit lezen hoop ik zonder gips rond te lopen.

meeste activiteiten opgevangen
worden
door
(andere) commissie(s)leden
maar we zoeken nog iemand om het overzicht te
houden. Wij willen jou
graag verwelkomen in deze
functie.

Onze Technische Commissie zit nimmer stil. Omdat
de examens ook dit jaar
anders verlopen dan andere jaren (wij hebben gewoonweg niet de tijd gehad
om daar goed voor te oefenen) heeft de TC een plan
bedacht waarbij jullie toch
een diploma kunnen halen.
Inmiddels wordt er al voor
geoefend in het zwembad.
Verder staat er wederom
een oproep in het clubblad
waarin wij vragen om een
pers- en redactielid. Lees
dat bericht even aandachtig
door en bekijk of deze functie misschien iets voor jou
is.

Verder hoop ik dat we tot
aan de vakantie lekker kunnen zwemmen zonder ons
zorgen te maken over Corona.

Corona speelde ons allen
behoorlijk parten en dus
waren wij genoodzaakt
onze verenigingsactiviteiten
via de digitale snelweg te
onderhouden.
Gelukkig waren er steeds
voldoende leden die daar
gebruik van maakten. Maar
uiteindelijk mochten we
weer zwemmen.
Buiten zwemmen in Zwembad De Wijzend in Zwaag.
Het was wel even wennen
want het water was wel
even dun als dat van de
Waterhoorn maar de omgevingstemperatuur liet echt
wel wat te wensen over.
7 weken hebben wij daar
gezwommen en nu zwemmen we weer in het overdekte zwembad. Dat vinden
de meeste van jullie wel
plezierig. We moeten nog
wel de oude Corona regels
voor het zwembad volgen
maar net als de vorige keer
lukt dat ook.
Ikzelf heb niet zoveel aan
het bad gestaan van de
Wijzend en dat alles heeft
te maken met een ongeval
dat ik heb gehad. Daarbij
heb ik behoorlijk letsel opgelopen aan mijn voet. 6
weken gips verband was de

Ik wens jullie heel veel plezier.
Vriendelijke groeten,
Jan Tigchelaar

We missen op dit moment
een voorzitter in deze commissie. Nu is het zo dat de

.................................
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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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ZWEMBAD ZAKEN
We mogen weer! Na bijna
een half jaar mogen we
eindelijk weer binnen
zwemmen!
Hoewel het voor veel leden
erg fijn was dat er de mogelijkheid was om te gaan
zwemmen in het buitenzwembad, De Wijzend, zijn
nog meer leden blij dat we
weer naar binnen mogen.
Wij zijn blij iedereen weer te
zien. Voor de instructeurs is
het weer even wennen,
waren ze buiten aangekleed als Eskimo’s met
indien gewenst dubbele
laagjes kleding om warm te
blijven (terwijl die zwemmende bikkels meestal in
alleen badpak of zwembroek de kou trotseerden)
mogen de instructeurs nu
weer in hun badkleding
zweten langs de waterkant.

Daarnaast zijn ineens al
onze lesmaterialen weer
beschikbaar! Kunnen we
weer echt gaan oefenen in
het zwemmend redden en
dat is dan weer fijn voor
zowel de instructeur als de
zwemmers.
De Life Savers zullen de
grootte van het Wijzend
terrein misschien wel missen. Door de ruimte die er
beschikbaar was naast het
zwembad in De Wijzend
konden zij juist heel veel
extra oefeningen doen die
ze als leidinggevende bij
een ongeval moeten kunnen doen.
Maar misschien heeft deze
afgelopen periode in het
buitenbad ook wel weer
nieuwe creatieve ideeën
opgeleverd die ze wel kun-

nen toepassen in het binnenzwembad.
De Technische Commissie
is na bekendmaking van de
versoepelingen
meteen
weer aan de slag gegaan
om de groepen weer goed
te verdelen over de uren
die we in het binnenbad
beschikbaar hebben. In
grote lijnen is deze indeling
hetzelfde als in november/
december.
Nu is het zo dat er in de
tussentijd een aantal leden
jarig zijn geweest en dus in
een andere leeftijdscategorie vallen. Vanaf 18 jaar
dient er 1.5m afstand gehouden te worden. Ook
geldt voor volwassenen dat
er vanaf 22 mei alleen banenzwemmen gedaan mag
worden. Doelgroepslessen
hebben voor volwassenen

.................................
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ZWEMBAD ZAKEN
namelijk een maximum van
2 personen.
Doordat we zolang niet
binnen hebben kunnen
zwemmen en ook buiten
niet volledig konden oefenen voor de verschillende
brevetten hebben we helaas opnieuw moeten besluiten om de examens
voor de redding brevetten
niet door te laten gaan.
Om dit seizoen toch leuk af
te sluiten gaan we wel een
leuk “examen” doen op 3
juli. Voor deze examens
overlevingszwemmen is wel
extra zwemkleding benodigd.
Voor iedereen die examen
wil gaan doen geldt dat zij
extra aantrekken: zwemkleding, t-shirt, lange broek,
jas en schoenen. Voor de
zwemmend redders die

examen willen gaan doen
komt daar een trui bij i.p.v. t
-shirt. De Life Savers moeten daarbij de jas vervangen door een winterjas en
daarbij een shawl en handschoenen aantrekken. Hou
er rekening mee dat de
kleding in het water uitgetrokken moet kunnen worden.

delijk weer examen kunnen
gaan doen voor een zwemmend redden brevet.
De TC.

Net als ieder jaar zullen wij
ook dit jaar, gedurende de
zomervakantie niet zwemmen! Dat betekent dat er
geen zwemmen is van 10
juli tot en met 27 augustus.
Op zaterdag 28 augustus
gaan we weer starten met
een nieuw seizoen. Hopelijk
is er dan voldoende controle over het Corona virus en
kunnen we weer als vanouds een nieuw seizoen
starten waarin we eind
maart/begin april 2022 ein-

Zwemmen in je
winterjas?
Met shawl,
handschoenen,
trui, broek,
sokken en
schoenen?

Iedereen is blij om weer te zwemmen en elkaar weer te zien. !

.................................
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OPENWATER
Zwemmen in coronatijd,
Maart 2021
Ik ben niet een beetje eigenwijs. Ik ben op zijn
minst HEEL ERG eigenwijs.
In november ging ik nog
met sirenes naar het ziekenhuis wegens onderkoeling. Twee weken later
zwom ik alweer kleine stukjes. Heel december was de
douche die de enige nattigheid bracht. Corona hield
ons de hele maand in quarantaine thuis. 1 januari
moest er natuurlijk wel een
nieuwjaarsduik
gemaakt
worden (we mochten sinds
31 december weer naar
buiten).
Het koud-water-wen-proces
moest weer opnieuw beginnen. We ontmoetten een
paar andere dappere buitenzwemdames, die zonder
wetsuit, maar wel met neo-

preen handschoentjes en
sokjes zwommen. Toptip.
Meteen besteld en al veel
plezier van gehad.

Maar toch, Jelle wilde ook
zwemmen. Hij wil graag
naar de RTC (zeg maar de
regioselectie van triatlon).
Daarvoor moet je wel de
limieten halen. Ondanks dat
Jelle voor Notwin-begrippen
als een Speedo door het
water flitst, is de zwemlimiet
voor Jelle een lastige.
Zodoende gingen we op
zoek naar mogelijkheden
om te zwemmen. Misschien
iemand met een privézwembad ofzo. Dat bleek
nog niet zo makkelijk.
Maar.... iemand tipte dat
het buitenzwembad in Den
Helder open was.
Ik had al wel op het nieuws
gezien dat het Mirandabad
open was in Amsterdam,
maar dan moest je wel je
wekker zetten om een plekje te bemachtigen. Den

Helder bleek iets minder
gewild. Het is ook wel een
eind rijden...
Inmiddels gaan we alweer
een tijdje zo'n 3 x per week
naar Den Helder voor 45
minuten zwemmen. Met
water van 28 graden is dat
ook voor koukleum Jelle
prima uit te houden. Maar
wat valt er nou te vertellen
over baantjes zwemmen in
een warm zwembad? Natuurlijk valt er van alles te
beleven als je er maar oog
voor hebt. Geen spectaculaire onderkoelingsverhalen
en ook geen zwemmende
honden, maar toch een
kleine bloemlezing.
Zo zwommen wij de allereerste keer met een stevige dame in de baan. Heel
goed zwemmen kon ze
niet, maar ik denk dat ze de
eerste 20 banen een soort
van polocrawl zwom. Ik ben
na 2 banen polocrawl

.................................
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OPENWATER
meestal al kapot. Hoe doet weer opgeheven was, ginze dat...
gen we weer trouw naar Den
Helder. Een bijzondere ervaDan hebben we nog de pro- ring, om naast een hoop
cedure voordat we naar bin- sneeuw buiten om te kleden,
nen mogen. Een zwembad- heerlijk warm te zwemmen
medewerker controleert of en daarna weer voorzichtig
iedereen die komt zwemmen teruglopen om in de ijzige
ook op de lijst staat. 5 minu- kou om te kleden.
ten tevoren mogen we dan
door de poort, met een pas- Een paar weken later is het
je, en een mondkapje op. onstuimig weer. Onderweg
Die moet dan opblijven totdat zien we een dreigende pikje gaat zwemmen.
zwarte lucht, die onder Den
Eén medewerker is super- Helder door trekt.
streng. Dat is ook bekend bij
haar collega's. Jelle moet Tijdens het zwemmen wordt
nog weleens naar het toilet het ook in Den Helder steeds
voor het zwemmen. Laatst donkerder. Na 40 minuten
zei er één: hé, dat mag niet komen één voor één komen
hè!? Waarna ze met een de zwemmers eruit. Dat is
grote grijns zegt dat hij maar bijzonder, want normaal gaat
moet zorgen dat die strenge iedereen er pas uit nadat
collega van haar het maar een medewerker zegt dat de
niet ziet…
tijd erop zit. De reden: het
begint te regenen, en niet te
In februari lag er een dik pak zachtjes. Iedereen heeft insneeuw. Toen code-rood eens haast.

Best raar: nat ben je toch al.
We kleden om onder een
overhangend stukje dak van
het binnenbad, dus ook de
kleren worden niet nat. Ik
aanschouw het geheel. Daar
heb ik alle tijd voor, want ook
al zwemt Jelle inmiddels best
wel snel, in omkleden zal
Jelle geen wereldkampioen
worden.
Afgelopen week liepen we
achterom het bad terug naar
de auto. In het binnenbad
stond op het bord dat je
mondkapje (alleen) niet op
hoeft als je met 1,5 afstand
zit of zwemt. Hmmm...
Wij passeren elkaar nog
weleens tijdens het zwemmen. Dat gaat niet op 1,5
meter. Toch maar een mondkapje op volgende keer?
Groet, Kim

.................................
Zwemmen in Coronatijd, 3
april 2021
Zaterdag 3 april. Hoera!
We mogen weer! Wat onwennig komen we aan bij
de Wijzend. Een gevoel
van blijdschap overvalt
me.
De meesten heb ik niet
meer live gezien sinds november. Sommigen nog wel
online bij de Pubquiz, grotemensen-bingo en de jaarvergadering. Hallo Ruud!
Hallo Anita! Zo lang niet
gezien...

Terwijl we allemaal wat
onwennig staan te wachten
maakt Marvin zijn aanwezigheid op een bijzondere
manier kenbaar. Hij laat zijn
mug uit. Huh? Ja, er hing
een rare zoem in de lucht.
Het gezoem werd sterker
en we moesten allemaal
even zwaaien naar de mug.
Het bleek (gelukkig) geen
mug, maar een drone.
Het was vreemd om buiten
'les' te hebben. Mijn groepje
mocht als (aanstaande) lifesaver meteen oefenen hoe
om te gaan met een onge-

val op 'onbekend' terrein.
Daarna nog even lekker
zwemmen.
Zo hadden we gewoon
weer gezwommen op zaterdagochtend, met de jongens, meisjes en volwassenen die we normaal gesproken altijd zien op zaterdagochtend. Heerlijk!
Kim

.................................
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VARENDREDDEN
Overzicht inzetten van Reddingsboot Hayo
(eerdere inzetten staan in de Boei uitgave maart)
11-03-2021 Zeilboot
met
motorstoring
in
de
storm.
Tijdens een oefening komt de bemanning een zeilboot tegen met motorproblemen. Er
wordt alarm geslagen om de bemanning op de boot aan te vullen en de watersporter met
boot in de stromende regen naar de Grashaven te slepen.
19-04-2021 Zeilboot vastgelopen voor Julianapark
Een telefonische melding. Een zeilboot is vastgelopen voor het Julianapark en is niet meer
in staat zichzelf los te krijgen. De Hayo vaart uit ter assistentie en bevrijdt het vaartuig van
de ondiepte. Later blijkt het enorme toeval: de kust voor het Julianapark biedt over het
algemeen voldoende diepte voor alle vaartuigen, echter precies op de plek waar de zeilboot was vastgelopen ligt een soort plateautje van stenen van zo’n 10m2.
28-04-2021 Paniek aan boord van vaartuig met problemen
Telefonisch wordt Notwin om hulp gevraagd. Een stel is in problemen op een boot in de
buurt van Oosterleek. De melding is doorgezet naar Station Wijdenes.
04-05-2021 Vaartuig op drift Buitenhaven
Het stormt al een aantal dagen flink. Het anker van een van de zeilboten in de Buitenhaven heeft het begeven. De zeilboot wordt naar de keien geblazen. Reddingsboot Hayo
weet ernstige schade te voorkomen door de boot op sleep te nemen en af te meren in de
Binnenhaven.
13-05-2021 Vaartuig vastgelopen met
onwel persoon aan
boord
De positie van het
vaartuig is raadselachtig en moet aan
de hand van een aantal foto’s, genomen
vanaf de zeilboot,
worden vastgesteld.

De boot blijkt bij
Schardam te liggen.
De ernstig zeezieke
opvarende is van
boord gehaald. Daarna is de Hayo teruggekeerd om de vastgelopen zeilboot verder te helpen.

11 maart 2021

.................................
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VARENDREDDEN
Vervolg overzicht inzetten van Reddingsboot Hayo
16-05-2021 Vaartuig dreigt op de keien te komen
Een elektrische boot met motorproblemen dreigt op de
keien te komen en vraagt telefonisch om hulp. Voordat
de bemanning van de Hayo kan worden gepiept gaat
opnieuw de telefoon, een langsvarende boot heeft het
vaartuig snel op sleep kunnen nemen. De bemanning
van de Hayo kan thuisblijven.
24-05-2021 Vaartuig met motorstoring voor Hoorn
Via een telefonische melding komt er een hulpvraag binnen van een vaartuig met motorstoring voor Hoorn. De
motor valt steeds uit en de bemanning durft het niet aan
de haven in te varen. Reddingsboot Hayo biedt hulp en
meert het vaartuig met opvarenden af in de Grashaven
van Hoorn.

.................................
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De 6 aspirant redders van
de alarmploeg zijn lekker
bezig!
Na een aantal theorie- en
praktijklessen zijn Nick,
Joep, Rudi, Lars B, Jeroen
B en Stephan al goed op
stoom. Voor de ingewijden:
basislessen deel 1 is bijna
afgerond.
Iedere nieuwe opstapper
krijgt een programma aan
basislessen voorgeschoteld
waarmee de beginselen
van het Search and Rescue
werk worden aangeleerd.
Onderdelen die worden
behandeld zijn bijvoorbeeld
de werking van de bootlift,
de opstart procedure van
de Hayo, de werking van
de communicatiemiddelen,
hoe te ankeren, wat als een
bemanningslid overboord
valt, er brand uitbreekt, de
werking van de pomp, werken met brancards etc.
De laatste activiteiten bestonden uit een serie inzetoefeningen waarbij de aankomend opstappers thuis
moeten wachten tot hun
pager gaat. Ze worden vervolgens gealarmeerd, bijvoorbeeld voor een inzet
van een persoon te water.
Een mooie oefening waarin
wordt gekeken of de opgedane kennis wordt toegepast en of er veilig wordt
gewerkt.
Het is een oefening die
vooraf wordt aangekondigd.
Door de alarmering en de
combinatie van de aanko-

mend opstapper met de
rest van de ploeg wordt de
druk enigszins opgevoerd.
Zo wordt er gekeken of de
nieuwe opstappers onder
tijdsdruk ook alle aangeleerde procedures weten
toe te passen.
Basislessen deel 1 wordt
afgesloten met een individuele inzetoefening waarin
wordt bepaald of een aankomend opstapper, zonder
het normale proces te verstoren, mee kan draaien op
de boot tijdens een inzet en
veilig kan werken. Als dit
met succes wordt afgerond
wordt deel 2 van de basislessen opgestart en wordt
er meer de diepte in gegaan.
Maar het belangrijkste: na afronding van deel 1
mogen de aankomend opstappers boventallig
mee bij een echte inzet om daadwerkelijk praktijkervaring op te
doen.

tijkoefeningen is er veel
gebruik gemaakt van de
ondersteuning van de rest
van de Alarmploeg. Door
dit als groep op te pakken
is het mogelijk geweest om
in een periode waarin bijna
alles stil lag toch een behoorlijke stap te maken in
de opleiding van nieuwe
opstappers.
Het enthousiasme en geduld van de nieuwe opstappers wordt ook zeer op prijs
gesteld!
Op naar de volgende lessen reeks!

De opleiding van
de nieuwe opstappers is gedurende alle Corona maatregelen,
in sterk aangepaste vorm, altijd
doorgegaan.
Door te werken
in kleine samenstellingen vroeg
dit veel tijd van
de instructeurs.
Tijdens de prak-
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Ondertekening convenant Nationale Reddingsvloot
Reddingsbrigade Nederland en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ondertekenden een
samenwerkingsconvenant aangaande vaartuigen en bemensing voor de Nationale Reddingsvloot (NRV). De directeuren van beide organisaties, Koen Breedveld en Krishna Taneja, zetten er donderdag 15 april hun handtekening onder.
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is aan drie kanten omringd door water en daarmee
een van de 22 veiligheidsregio’s met een overstromingsprofiel. Een taak van deze veiligheidsregio's is het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing bij hoogwater en overstromingen.
Alle 22 veiligheidsregio's stellen één reddingsgroep van ten minste vier reddingseenheden
beschikbaar voor de NRV. Een reddingseenheid is een boot inclusief bemanning. Lokale
reddingsbrigades uit Noord-Holland Noord zorgen dat de vier benodigde vaartuigen te
allen tijde beschikbaar zijn. Vrijwilligers van deze lokale reddingsbrigades vormen de bemanning. De boten en mensen zijn gestationeerd op de posten van de reddingsbrigades
in Den Helder, Heerhugowaard, Hoorn en Grootebroek.
“Natuurlijk kennen we de Reddingsbrigade als ervaren en betrouwbare samenwerkingspartner met bijzonder toegewijde vrijwilligers”, aldus Taneja. “We werken als veiligheidsregio en Reddingsbrigade al nauw samen bij inzetten om mensen te redden.”
Breedveld is blij met de overeenkomst: “Onze missie is de veiligheid in, op en langs het
water te vergroten. Niet alleen op de stranden, maar ook bij binnenwater, evenementen en
overstromingen. Die veiligheid is gebaat bij een goede samenwerking tussen hulpdiensten, waaronder brandweer, ambulance en reddingsbrigades. Die samenwerking was al
uitstekend in deze regio, maar wordt met dit convenant alleen nog maar sterker.”

Reddingsbrigade Nederland en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord leggen in het convenant afspraken over de inzetbaarheid van de reddingseenheden vast. Daarnaast staan
er afspraken in over de paraatheid, alarmering en opkomsttijd, opleiding, trainen en oefenen. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vergoedt de kosten voor de
vier reddingseenheden.
De NRV wordt als 'first respons' ingezet bij grote watercalamiteiten en overstromingen in
Nederland. De NRV heeft drie taken: verkenning van het overstromingsgebied, evacuatie
en redding in het overstromingsgebied, en logistieke ondersteuning, zoals het verplaatsen
van mensen, materiaal en middelen. Reddingsbrigade Nederland treedt op als coördinerende instantie voor de NRV.

Reddingsboot Harmen
is beschikbaar voor de
NRV
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Uit het
Plompie

dagboek

van

waterdieren en planten die
nu ook op uitlopen staan.

Maart 2021
Tjonge jonge, wat staan we
hier toch allemaal droogjes
bij. Onderhand beginnen
we allemaal al aardig wat
droogte rimpeltjes te krijgen. Hoelang is het nu al
dat we droogstaan? Ik weet
het niet meer op mijn handen valt niets te tellen.
Wat kunnen we er allemaal
slecht tegen al weken /
maanden geen chloorwater
meer om ons heen.

Wie van ons zullen er mee
mogen naar dat grote bad?
Het is wel 50 meter lang en
op het diepste punt bijna 4
meter diep. Ik ben daar wel
aangewend maar de jonge
poppen die hier in de kast
staan zijn nog nooit zo diep
geweest. Al met al best wel
spannend dit vooruitzicht
en dan natuurlijk de vraag
voor hoe lang gaan wij buiten zwemmen. Wij poppen
zijn niet Corona gevoelig
maar jullie mensen natuurlijk wel.

Gelukkig is er licht aan de
horizon. Al is het wel een
koud zonnetje. Als het goed
is gaan we binnenkort weer
zwemmen. Wel in De Wijzend,
een
buitenbad,
BRRRRRRRRRRR.
Voor zover als we nu weten
staat de kachel wel al aan
en is het beter te doen dan
in de ‘Koewijzend’ (sloot)
tussen alle andere vissen,

Even een terugblik op de
afgelopen periode wat hebben we gedaan. Eigenlijk
niet zo veel, lekker hangen
in de kast en af en toe als
niemand ons zag even lekker buurten met de andere
materialen die er zijn. We
zijn langs geweest bij de
klossen, de touwen, de
werpzakken en alle andere

hulp en reddingsmiddelen
in de kasten. Ach, wat lagen die te mopperen als of
wij er iets aan konden
doen.
Gelukkig was kleine Wikky
wel gezellig en hebben we
daar uren mee zitten kletsen over hoe zij behandeld
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wordt in het water. Er zijn
opvallend veel overeenkomsten, ik noem er een
paar.
Het doelloos rond zeulen
door het bad, geef ons een
taak en we zijn blij, maar
dat geslenter door het bad
of dat nu op de kant of in
het water is valt ons af en
toe best wel zwaar. Het
onprofessioneel vervoeren
van ons door het water, er
wordt aan ons hoofd getrokken, onze armen worden ontwricht door sleur
partijen, te pas en te onpas
op rare drijvende dingen
gezet, ons zomaar ergens
achterlaten, wie zet ons nu
zomaar aan de kant tegen
een koude muur en kijkt
niet meer naar ons om…
Zo kunnen we nog wel
even door gaan met klagen
maar dat heeft vast geen
zin.
Het aller belangrijkste is dat
we jullie missen in het
zwembad en die paar klei-

nigheden zien we dan ook
wel weer door de overgebleven vingers. Hoofdzaak
is dat we weer snel bij elkaar kunnen zijn in wat
voor zwembad dan ook.
1 april 2021
Hiep Hoi, we mogen weer
nat worden. We hebben
groen licht gekregen om
weer te gaan zwemmen.
We mogen weer het water
in, wel het buitenbad
“BRRRRRR” maar het mag
weer. Ik sta te poppen om
er heen te gaan, vanuit dit
donkere hok heerlijk naar
het frisse buiten. Wie weet
misschien mag ik er heen.
3 april 2021
Het is zaterdag ochtend en
ik lig niet in de kofferbak
van Marvin, helaas wat had
ik jullie graag weer gezien.
Gelukkig is mijn goede
vriendin Wikky mee en heb
ik goed contact met onze
collega pop Polly in zwem-

bad de Wijzend. Even een
kleine intro van Polly,
Hallo, ik ben Polly
Vele van jullie kennen mij
vast nog wel, ik ben al jaren
de
opleidings-pop
van
zwembad De Wijzend. Als
ik begin te verhalen over
alles wat ik hier al heb
meegemaakt zijn 12 Boeien
nog niet genoeg dus daar
begin ik maar niet aan.
Mochten jullie echt belangstelling vraag het Marvin,
die kan ook wel wat verhalen vertellen over zijn periode hier.
Polly en Wikky doen verslag
Wat een opkomst op deze
koude
zaterdagochtend.
Allemaal blije gezichten van
alle leeftijden. Alle groepen
zijn goed vertegenwoordigd.
We zien de leden met angstige ogen de poort binnen
komen, best wel koud bo-
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ven water maar hoe koud is
het water nu echt? Gelukkig is de temperatuur van
het water 22 graden Celsius of 72 graden Fahrenheit
en blijkt de angst toch redelijk ongewaterd.
De TC heeft weer een leuke opzet bedacht om een
ieder lekker fris te krijgen
op de zaterdagochtend.
Kleine groepen met een
optimale benutting van het
zwembad en de groenstrook er om heen. Wat een
kanjers die instructeurs die
er ook staan te kou kleumen met een zeer verdiend
bakkie koffie of thee. Kou,
regen en wind trotserend
staan ze daar aan de kant
om jullie lekker bezig te
houden.
De lagere diploma’s en
trimmers direct aan de bak

in het verwarmde water. De
Life Savers gaan eerst aan
de gang op de speelweide.
Gebiedsoriëntatie is voor
hun een belangrijk onderdeel van de opleiding. Zo
lang de Life Savers droog
blijven kunnen ze het wel
een uur volhouden. Eerst
een half uurtje droge oefening en daarna nog een
half uurtje zwemmen.
Stiekem kijken we naar de
leden die na 10 minuten al
weer klaar zijn met zwemmen. Gelukkig zijn alle
mensen op de kant getraind in het herkennen van
onderkoeling en halen de
leden die het te koud hebben er direct uit. Meer spek
eten en elke week komen
gaat het steeds beter.

geslaagd. De trainingen zijn
zeer divers en goed georganiseerd, leuk en afwisselend een ieder op zijn eigen
manier.
Zet hem op instructeurs
voor de komende periode,
leden blijf komen dan staan
hun er ook niet voor jan
met de te korte achternaam
en kunnen wij lekker plonzen.
24 april 2021
Wat een grote verschrikking deed ons beseffen dat
zelfs onze voorzitter kapot
kan. Donderdag 15 april
2021 zal voor altijd de geschiedenis ingaan als Gipsdonderdag. Deze dag begon schitterend, mooi weer
geen vuiltje aan de lucht of
toch 1.

Al met al de
eerste 2 zaterdagen zijn zeer
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Onze voorzitter kreeg net
dat vuiltje in zijn oog en 1
seconde later mocht hij zich
melden bij zijn oude collega’s om donderdag 15 april
2021 voor altijd om te toveren tot Gipsdonderdag.
Gelukkig voor ons is het
alleen een groot gedeelte
van zijn onderbeen dat er
wat gipserig uitziet, helaas
wel blauw en
niet
reddingsbrigade
oranje.

zijn er weer, iedereen is
altijd zo blij op zaterdagochtend, lekker zwemmen
en gek doen met elkaar.

Wij zien allemaal leuke
slagen
voorbij
komen.
Schoolslag met een bal
voor je neus. “Het lijken wel
zeehonden”, zei kleine Wikky tegen mij en ze heeft
gelijk. Volgende keer maar

Wat
waren
we blij om
hem op 24
april weer in
het zwembad
te zien. Ook
de
oudere
zwemmers
waren direct
weer
veel
actiever
in
het rondjes
zwemmen,
hoe doet hij
dat toch?
Elke andere
instructeur
op die groep
moet
trekken, sleuren
en allerlei ander trucks uit
de kast halen om ze te motiveren door te gaan maar
onze voorzitter hoeft maar
te vragen en ze vliegen
door het water voor hem.
1 mei 2021
Gelukkig zaterdag en jullie

op de rug en neus. Normale zwemslagen maar dan
de andere kant uit.
TikTok liedjes die grote
kinderen weer kinderliedjes
laten zingen. Laag overvliegende reddings- en hulpmiddelen. Ach het hoort
allemaal tot de normale

zaterdagochtend
activiteiten.

Notwin

8 mei 2021,
Na vorige week een relatief
normale zwem zaterdag
ging het vandaag finaal mis
in De Wijzend. Er lagen
overal gewonde mensen in
het bad. Kleine Wikky lag
Met het zwaarst mogelijke
letsel onderaan de glijbaantrap samen met
een aanstellerig mensenwezen en ik?... Ik
werd op de
bodem van het
diepe bad gedropt.
Normaal is dat
de mooiste plek
in het bad maar
met Kleine Wikky zo toegetakeld in het piratenbad maakte
ik me toch wel
zorgen. Ik heb
immers Plompie
beloofd
goed op de
andere te passen
zolang
jullie in de Wijzend
zwemmen. Gelukkig
kwam alles weer goed en
heb ik Kleine Wikky later
weer gezond in mijn niet
bestaande armen kunnen
sluiten.
Alles bleek op een groot
misverstand te berusten,
ene M had een te leuke
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oefening bedacht met allemaal te gekke dingen.
15 mei 2021
Er liepen geblindeerde
mensen tussen de Life Savers. Ze moesten allerlei
opdrachten uitvoeren van
diezelfde Life Savers. Zelfs
Pien werd keer op keer
door blinde mensen in een
stabiele zijligging gelegd.
Later in het water zagen wij
Aliens zwemmen maar het
was weer de Life Saversgroep, ze zwommen nu met
Aluminiumfolie om een
zwembril. Een raar gezicht.
Het was een oefening om
elkaar te vertrouwen zei
instructeur Erik.
De duikplank wordt steeds
vaker en enthousiaster
gebruikt. De jongere zwemmers durven steeds gekkere sprongen te maken. De
volwassen zwemmers worden weer kind op de plank.

Wat zullen ze de plank
missen in de Waterhoorn. Het is jammer
voor hen dat daar geen
duikplank is.
Groeten van Wikky en
Polly
18 mei
Het mag weer! Hoera,
deze
week komen jullie weer
terug naar De Waterhoorn. Ik heb samen
met de andere poppen
in de kast alvast een
feestje gehouden.
We gaan weer samen
nat worden, weer samen zwemmen!
Dank jullie wel Kleine
Wikky en Polly, voor
jullie verslagen en hopelijk tot snel in de Wijzend of de Waterhoorn.
Plompie
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Moppentrommel
Een Belg heeft vliegles in een helikopter. De Belg vraagt aan de instructeur: “Waarvoor zijn
die wieken hierboven?” De instructeur antwoordt: “Voor de ventilatie.” De Belg zegt: “Dat
geloof ik niet.” Waarop de instructeur reageert: “Ik zal ze zo eens stilzetten. Moet je zien
hoe snel je het benauwd krijgt!”
Waarom mogen er tegenwoordig maximaal 3 Russen samen in een auto zitten? Anders
krijgt je vierrussen.
Om 7 uur ‘s ochtends zit Gert-Jan lekker te vissen langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De
damp staat nog op het water. Gert-Jan zit er net. Dan komt er een man achter hem staan
kijken. Het wordt acht uur, negen uur, tien uur, twaalf uur. Gert-Jan neemt ’n boterhammetje en koffie en nog steeds staat die man achter hem naar zijn dobber te staren. Om 2 uur
‘s middags staat hij er nòg. Als Gert-Jan om 7 uur ‘s avonds zijn spullen inpakt, staat die
man nòg achter hem. Gert-Jan zegt: “Meneer, u heeft nu 12 uur lang achter mij staan kijken. Waarom koopt u geen hengel? Kunt u zelf gaan vissen.” Zegt die man: “Sorry hoor,
maar daar heb ik echt geen geduld voor.”
Waarom zijn Hollanders heel blij als ze een puzzel kunnen oplossen in een half jaar tijd?
Omdat er op de doos staat “van 3 tot 5 jaar”.
Er komt een Nederlander in een vlaggenwinkel en vraagt: “Heeft u een gele Nederlandse
vlag?” Zegt de verkoper: “Die heb ik niet. Ik heb de Nederlandse vlag alleen in rood, wit en
blauw.” “Nou”, zegt de Nederlander, “dan wil ik graag de blauwe.”
Jace ziet een vrouw huilend op een bankje zitten. Hij krijgt medelijden en loopt naar haar
toe. “Mevrouw, wat is er met u aan de hand?” vraagt hij beleefd. “Niemand ziet me staan”,
zegt ze snikkend. Jace: “Maar dat is toch logisch, mevrouw? U zit toch!”
Twee honden zien voor het eerst een parkeermeter. Zegt de ene hond tegen de andere:
“Nou ja, hier moet je betalen om te plassen!”
Wat is Hanensoep?
Kippensoep met balletjes
Waar koopt een koe zijn kleren?
In een Boe-tiek
Hoe noem je een postduif tegenwoordig?
Een e-meeuw

.................................
Prijsvraagpuzzel vorige clubblad.
De oplossing van de vorige puzzel was; Elke vrijdagavond trainen de redders van Notwin
in de haven van Hoorn. Elke zaterdagmorgen en zondagavond trainen de zwemmers van
Notwin in de Waterhoorn.
Nienke Meintjens heeft de goede oplossing ingestuurd en heeft de reep gewonnen. Gefeliciteerd Nienke!
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Kleur en win.
Kleur de kleurplaat en maak er een foto van. Stuur deze op naar redactie@notwin.nl. Vermeld je wel naam en leeftijd! De mooiste inzending wint een reep.
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Wie weet hoe wij gaan heten?
In de vorige Boei hebben jullie kunnen lezen dat deze poppen als “nieuwe vrienden
in nood” per post thuisbezorgd werden bij
één van onze leden (eigenlijk twee van onze leden).
Gedacht werd dat dit gedaan was om wat
meer gezelligheid te krijgen tijdens de
feestdagen.
Niets is minder waar: Dit zijn namelijk onze
nieuwe
(drijvende)
poppen!
De grote zwarte pop heeft al een duo-versie
bij Notwin en deze valt regelmatig uit de boot
(om vervolgens weer gered te worden door de
bootbemanning). Deze pop heeft, toen hij zijn
intrede deed bij de vereniging, de naam BOP
gekregen. Een heel bewust gekozen naam
omdat deze pop altijd wordt ingezet als Bewusteloze Oefen Pop. Vandaar dus de naam
BOP.

Nieuwe vrienden

Nu heeft deze nieuwe grote pop natuurlijk ook
een naam nodig. Aan jullie dus de vraag: Hoe
moet deze pop, als vriendje van BOP, gaan
heten??
Goed om te weten is dat deze nieuwe grote
pop, net als BOP, vooral ingezet gaat worden
bij het Varend Redden.
Naast de grote zwarte pop zit de iets kleinere
oranje pop. Ook deze pop heeft al een duoversie bij Notwin en deze is vooral in het
zwembad te vinden. Deze pop heeft de naam
(kleine) Wikky.
Ook deze naam is bewust gekozen. Wikky
was de vrouw van onze voorzitter en zij heeft
zich jarenlang ingezet voor de vereniging, als
instructeur, als bestuurslid, maar ook voor het
organiseren van vele activiteiten voor de leden maar ook om nieuwe leden te werven.
Om haar blijvend te herinneren bij de vereniging heeft deze pop haar naam gekregen.

Oude vrienden
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Voor de nieuwe kleinere oranje pop zoeken we nog een naam. Net als (kleine) Wikky
zal de nieuwe pop vooral in het zwembad gebruikt gaan worden.
De (oude) poppen waren één keer samen in het zwembad te vinden. Zo kan je goed zien
dat ze echt heel veel op elkaar lijken.
Weet je leuke, toepasselijke namen voor één van deze of beide nieuwe vrienden van onze
vereniging? Stuur deze dan op naar TC@notwin.nl voor 30 juni! Vertel er ook bij waarom je
de naam leuk en toepasselijk vindt.
We zullen een jury samenstellen voor de grote zwarte pop en een jury voor de kleine oranje pop; zij zullen de meest passende naam kiezen. Voor de winnaar is er uiteraard eeuwige
roem en een klein prijsje!

.................................
GESPOT OP DE HAAI
De redactie kwam deze bijzondere
foto tegen.
De mannen waren aan het oefenen
werd er gezegd. Een op zijn minst
verrassende oefening zou je kunnen
zeggen.

Wij vroegen ons af of dit een opstapper is die de weg naar het toilet niet
kan vinden?
Is de sleutel van de reddingspost
zoek en is daarmee het toilet onbereikbaar geworden?
(Het toilet dat overigens ergens vorig
jaar opgeknapt is en er in jaren niet
zo goed heeft uitgezien.)
Was de nood zo hoog of waren de
zeemannen in voor echte mannendingen als een wedstrijdje ver plassen?
Wij zullen het nooit weten. Door de
coronamaatregelen komt de redactie
niet meer op de reddingspost en de
mannen… die houden wijselijk hun
mond.
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Wist u dat…
Er op de eerste zwemdag in De Wijzend paaseieren verstopt waren.
De evenementencommissie had de paashaas ingeschakeld voor deze ludieke actie.
Dick tot de harde kern van de zondag groep behoort.
Hij in de Wijzend elke week trouw kwam zwemmen.
Hij elke week meer meters zwom.
Het erg rustig is op de reddingspost.
Alleen de nieuwe opstappers vaak trainen.
Er achter de schermen wel gewerkt wordt aan
grote evenementen als ‘Ter Rede van Hoorn’ en
‘Ironman’.
Wij hopen dat deze doorgaan.

Wij blij zijn om weer terug te zijn in De Waterhoorn.
Wij blij zijn om nog meer trouwe leden terug te
zien.
De TC helemaal blij is om iedereen weer te zien
Jan gelukkig weer iets mobieler is geworden.
Hij een met een futuristisch uitziende brace weer
staat les te geven in De Waterhoorn.
Dit er gevaarlijk uit ziet.
Zeker als hij zijn krukken erbij gebruikt.
De zwemmers er extra fanatiek door gaan bewegen.
Wij genieten als wij hem zien genieten van het
lesgeven.
De vakantie er al weer aan komt.
De juiste data hiernaast in de agenda staan.
Wij jullie allemaal gaan missen in de vakantie
Wij jullie allemaal een hele fijne vakantie toe wensen.
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AGENDA NOTWIN

Za

03

Juli

Laatste zaterdag zwemmen

Zo

04

Juli

Laatste zondag zwemmen

Za

28

Aug

Laatste zaterdag zwemmen

Zo

29

Aug

Laatste zondag zwemmen

KIJK REGELMATIG OP WW.NOTWIN.NL

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

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

