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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 0229-313062
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REDACTIE
Uitwaaien
Storm Eunice is in aantocht. Ik werk aan het
clubblad en hoor de wind
aantrekken. Nog even iets
afmaken en dan naar buiten. Uitwaaien bij het water.
De wind buldert. Een windvlaag kondigt zich met veel
nog meer lawaai aan. Ik
loop naar de haven die aan
lagerwal ligt. In de binnenhaven staat het water al
hoog ondanks dat de sluis
dicht is. Het is indrukwekkend. In de buitenhaven kijk
ik mijn ogen uit. Het buitenwater is spectaculair. Golven zijn huizenhoog. Water
komt horizontaal langs, het
is geen regen maar Markermeerwater dat van de golven af waait. De wind buldert hier nog harder.
Verrast zie ik dat het water
in de haven bij elke golfslag
nog
hoger
opgestuwd
wordt. Het golft hier en daar
al over de kade. Het voetpad wat net nog droog
stond begint onder te lopen.
Ik moet nu naar de dijk
gaan om droge voeten te
houden.

staat het pad helemaal onder water.
Ik ben uitgewaaid en besluit
om huiswaarts te gaan.
Dan is het ineens een kakofonie van geluiden. Het
geluid komt van telefoons in
verschillende
jaszakken.
Iedereen grijpt naar zijn
jaszak. Het is een NL-Alert.
In het verzonden bericht
staat het volgende: "NLAlert 18-02-2022 17:12:
Extreme weersomstandigheden in grote delen van
Nederland. Blijf binnen. Bel
alleen 112 bij levensgevaarlijke
situaties.
Het
noodnummer is overbelast.
Nadere informatie en updates op politie.nl."
Extreme weersomstandigheden… Daar hebben de
leden van de SAR-ploeg
zich al de hele week op
verheugd.
Vermoedelijk
hebben ze ook een berichtje gehad en dus zijn ze
allemaal “ongehoorzaam”
geweest toen ze toch naar
de Reddingspost gingen
om met de Hayo te oefenen.

Waarschijnlijk hebben ze
er, in al hun enthousiasme
voor het varen, niet eens
over nagedacht om thuis te
blijven.
Trainen in Eunice was tenslotte een was een buitenkans nu Corrie roet in het
eten had gegooid (Zie blz.
19). Zo leer je hoe de boot
zich in een storm, in de
goven gedraagt en hoe
groot de impact van de
wind en het (overkomende)
water is.
Die avond had niemand
kunnen vermoeden dat de
vaartraining 2 dagen later al
goed van pas zou komen
toen een tweemastklipper
in nood kwam.
Samen met Reddingstations Enkhuizen en Warder
heeft Notwin 16 mensen
geëvacueerd en een schip
terug de haven in gesleept.
Wat een actie!
De
“ongehoorzaamheid”
van twee dagen terug heeft
zijn nut bewezen.
Pien

‘Hopelijk is het niet al het
water uit de Grashaven van
Hoorn dat hier tegen mijn
voeten klotst want dan kunnen de mannen en vrouw
van de SAR-ploeg vanavond weer niet trainen.
Dat zou echt jammer zijn.’,
mijmer ik. Als ik de 150
meter terug heb afgelegd
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VOOR ZITTER
Natuurlijk was ik veel
te laat met het inleveren van mijn bijdrage
aan ons clubblad.
Maar wanneer jullie dit
lezen heeft onze hoofdredacteur, Pien, toch nog
een plekje over gehouden voor mij.
Corona maatregels versoepelen, daardoor weer
meer ruimte voor ons
allen om onze zwemsport te beleven. De druk
komt langzaam op “de
ketel” nu de examens
dichterbij komen en dat
merken wij door de
proefexamens die wij
enige weken geleden
hebben afgenomen.
Dit alles met de bedoeling om te kijken of iedereen genoeg geoefend

heeft en de puntjes nog
even extra op de i te zetten voor het examen dat
met
rasse schreden
dichterbij komt. Natuurlijk
wens ik iedereen heel
veel succes.
Maar er gebeurt meer
want onze jaarlijkse algemene
vergadering
komt eraan en dat is altijd het moment dat het
bestuur verantwoording
aflegt voor het gevoerde
beleid van het afgelopen
jaar.
Noteer vrijdag 8 april
alvast in je agenda want
dit jaar komen we weer
echt bij elkaar zonder
tussenkomst van de digitale snelweg. Het geeft
mij een heerlijk gevoel

dat wij elkaar weer echt
in de ogen kunnen kijken
en niet via een beeldscherm.
Ik wil jullie, of jullie ouder, uitnodigen om deze
vergadering bij te wonen
want wij hebben, naast
de normale agendapunten, ook andere belangrijke zaken mede te delen die onze hele vereniging aangaan.
Dus hou je mail in de
gaten want daar krijg je
de uitnodiging binnen. Ik
hoop velen van jullie te
ontmoeten op onze ALG.
Hartelijke groet,
Jan Tigchelaar.

.................................
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Notwin is erkend leerbedrijf
De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft Reddingsbrigade Notwin erkend als ‘ERKEND LEERBEDRIJF’ voor de opleiding Sporten 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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BESTUUR NOTWIN

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

J.G. Tigchelaar
P. Pit
A. Vandenbroek
J. Velez
H. Kok

0229-210515
0229-852983
06-29249558
06-37133286

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

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

Y. Schouten
V. Tigchelaar
M. Pit
Vacant

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

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

redactie@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

Examens op 9 april 2022
Terwijl ik dit schrijf zijn
we druk bezig met het
analyseren van de eerste
proefexamens. Die waren
op zaterdag 12 februari.
Zwemmers die niet aanwezig konden zijn krijgen
19 februari een kans om
alsnog een proefexamen
te doen.

Wij kijken zorgvuldig naar
kinderen die niet voldoen
aan de eisen. Zijn het puntjes op de i die nog moeten
worden verbeterd? Dan
kunnen we ze gewoon opgeven voor het examen.
Zijn het meer zaken die
moeten worden bijgespijkerd? Kunnen we die nog
op niveau krijgen voordat
het examen daar is.

Een lastige overweging,
want we willen de kinderen
niet op laten gaan voor een
examen waarvan we van
tevoren eigenlijk al weten
dat ze het niet gaan halen…
Die teleurstelling willen we
voorkomen.
Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat je op je examen
net niet voldoende laat zien
aan de examinator, maar in
principe willen wij ervan uit
gaan dat iedereen die op
een examen verschijnt ook
kan voldoen aan de exameneisen.
De komende 2 weken wordt
er serieus gekeken of het
haalbaar zal zijn om voor
een diploma af te gaan
zwemmen.
Kom elke les.
Een van de zaken die dit
jaar, tijdens de proefexamens, duidelijk naar voren
zijn gekomen is het grote
aantal kinderen dat regel-

matig niet aanwezig kon
zijn bij de les.
Allemaal legitieme redenen
daarvoor natuurlijk, maar
daardoor hebben ze wel
vaak lessen gemist.
Als het tegen zat hebben ze
één onderdeel dat afgelopen week op het proefexamen werd getoetst nog niet
één keer kunnen oefenen
omdat ze juist op die dagen
net niet aanwezig konden
zijn.
Ga je examen doen, zorg er
dan voor dat je alle lessen
aanwezig bent de komende
tijd!
Briefje.
Allen die mogen afzwemmen krijgen een briefje mee
naar huis. Daarop staat
vermeld wat er betaald
moet worden voor het examen en voor welke datum
dat gedaan moet worden.
Ook staat erop vermeld dat
het zakboekje ingeleverd
moet worden, als er nog
niet eerder examen is gedaan bij een reddingsbrigade moet een pasfoto (met
naam achterop) worden
ingeleverd.
Zwemmers die nog geen
gezondheidsverklaring hebben ingeleverd moeten dat
ook voor diezelfde datum
doen.

.................................
De Boei 10

.................................
ZWEMBAD ZAKEN
Op 9 april gaan we afzwemmen. Iedereen aanwezig tussen 8.20 en
10.00 uur.

De examens nemen de
hele ochtend in beslag! We
maken van tevoren altijd
een indeling, maar de voorzitter van de examencommissie kan dat altijd wijzigen. Daarom moet iedereen om 8.20 uur gereed
voor zijn/haar examen in de
zwemzaal aanwezig zijn en
kan het tot 10.00 uur duren
voor je aan de beurt bent
om aan je examen te beginnen.
Dat is vervelend, dat weten
we, maar daar kunnen we
weinig aan veranderen.
Hou dan ook de hele ochtend vrij voor de examens.

Kortom: zaterdag 9 april,
08.10 bij het zwembad
zijn. Snel omkleden en om
08.20 op de bank in het
zwembad zitten!
Ben je te laat voor jou examen, dan kan je helaas
geen examen meer doen.
Zorg ervoor dat je goede
extra kleding mee hebt.

examen zal zijn op zaterdag 19 maart!

Heb je nog vragen daarover, neem contact op met
de TC!
Indien van toepassing (dat
weet je omdat je daar al
mee geoefend hebt): zorg
ervoor dat je passende
flippers bij je hebt

Vanaf de week na de examens zullen we met een
aangepast
programma
gaan zwemmen. Hoe de
invulling precies zal zijn
gaan we nog bespreken
met de instructeurs.
Op Paaszondag, zondag 17
april is er geen zwemmen.

Lifesavers 1, 2 en 3 moeten
ook theorie-examen doen
op deze dag. De lessen
daarvoor starten in de voorjaarsvakantieweek. Proef-

Lifesavers 2 en 3: zorg ervoor dat je je EHBOdiploma bij je hebt
Toeschouwers mogen op
de tribune. Waarbij we Corona-maatregels van het
zwembad moeten volgen.

Namens de TC,
Angélique.

.................................
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AFZWEMMEN
Eindelijk van die zwembandjes af!
Nee, dit verhaal gaat niet
over een dieet.
Het was alweer heel wat
jaar terug dat ik voor de
laatste
keer
afzwom.
Zwemmend Redden 4
was het toen.
Daarna eerst een tijdje gewoon met de volwassenen
gezwommen, zonder doel
(nou ja, de gezelligheid is
ook een doel). Op gegeven
moment toch maar weer
gevraagd of ik misschien
voor Life Saver 1 mocht
gaan zwemmen. Helaas
was er op dat moment geen
groep waar ik bij aan kon
sluiten. Toen kwam corona
en zo waren we weer een
paar jaar verder.
Eind van vorig seizoen nog
wat lessen buiten, bij de
Wijzend. Ik had nog geen
EHBO, maar volgde leerzame lessen, zoals creatief
spalken en een terrein bekijken vanuit het perspectief
‘wat kan hier misgaan, waar
moet ik op letten, waar is
de dichtstbijzijnde uitgang
en wat hebben we beschikbaar?
Dit seizoen stond ik ingedeeld bij de groep Life Saver 2. Dat voelde meteen
als een uitdaging. Er kwam
een theorieboek, en ik begon te lezen. Ik wilde nu
toch zo weinig mogelijk
lessen missen (ook al is

halfnegen best vroeg op
zaterdag). Ik volgde een
EHBO-cursus. Erik leerde
ons om een redding te organiseren, leiding te geven,
en gaf waardevolle feedback.
In oktober volgde een
proefexamen praktijk. Vervolgens zaten we twee zaterdagmiddagen bij elkaar
om de theorie te bespreken. Toen ook nog een
proef-mondeling,
waarbij we in
tweetallen door
Jan
werden
overhoord.
Nu
moesten we er
klaar voor zijn.

gezocht – en gevonden –
waar wij ons examen konden doen.
Het werd Amstelveen. Dus
ook het vervoer nog inplannen, de actuele coronaregels, checklist met wat er
allemaal nodig is. Ik raakte
nog even vreselijk in de
stress om mijn EHBOdiploma. De cursus was op
20 november al klaar, maar
waar bleef mijn certificaat
nou? Ook dat kwam goed.

In de aanloop
naar D-Day kwamen er dus heel
wat aan voorbereidingen kijken.
Bovenstaande
moest natuurlijk
ook
allemaal
worden gepland,
getoetst,
etc.
Dus werd er heel
wat gemaild, en
hebben
Erik,
Angelique
en
Jan (en op de
achtergrond vast
nog meer mensen) er ook heel
wat tijd in gestoken. Aangezien
we bij Notwin
pas veel later in
het seizoen zouden afzwemmen,
werd er een andere vereniging
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AFZWEMMEN
18 December was het
(eindelijk) zover. Om 7:30
stond Elise al bij de Hulk te
wachten en reden we in de
donkere mist naar zwembad de Meerkamp. Ruim op
tijd stonden we klaar (het
duurde nog wel ff voordat
er iemand van Reddingsbrigade Amstelveen kwam).
Na een hartelijke ontvangst
omkleden en klaar voor de
start. Amy en Jelmar mochten meteen met hun mon-

deling beginnen. Elise en ik
wachtten samen met Irene
(die bij Amstelveen voor
Life Saver 2 ging) totdat wij
ook mochten. De examinator had zich flink uitgeleefd
op Amy en Jelmar (ruim
een halfuur), waardoor het
mondeling van Elise en mij
in 10 minuten al klaar was
(anders was er geen tijd
meer voor de praktijk).
In rap tempo bevrijdden wij
ons uit de dubbele polsgreep,
de voorwaartse
en achterwaartse omklemming,
zwommen we 9
banen met kleding.
Daarna
even uitrusten
op onze met
lucht
gevulde
broeken in de
HELP-houding.
Toen een baantje onder water
en een redding
van een drenkeling-met kramp.
Ondertussen
kwam de examinator
even
checken wat ik
nou stond te
wijzen met mijn
arm. Ik legde uit
hoe
ik
mijn
kruispeiling uitvoerde.
Toen
weer even knallen: 50 meter
met zwemvliezen zwemmen
binnen 40 seconde, wat we

allemaal met groot gemak
haalden. Na een demonstratie zoekslagen (met een
pop op 3,5 meter) en de
body-hug zat het erop. Iedereen was (natuurlijk) geslaagd.
En zo reden we, blij en voldaan, weer terug richting
Hoorn. Alle vier weer een
mooie stap gemaakt. Amy
doorstond de mondelingzenuwen en liet zien dat ze
echt de leiding wel kan nemen. Elise heeft maar liefst
haar 20e zwemdiploma in
ontvangst genomen. Jelmar
is weer een stukje verder in
zijn traject naar instructeur.
En ik? Ik ben trots dat ik op
mijn 42e eindelijk zonder
bandjes in het diepe mag
Dit kun jij ook leren!
Het bovenstaande klinkt
misschien alsof er ontzettend veel extra’s bij is gekomen. Maar uiteindelijk is
ieder diploma gewoon wat
je al kon en wist, met een
beetje extra. ‘Onze’ jongste
redders-in-spé leren al drijven in de HELP-houding,
elkaar vervoeren, onderwaterzwemmen en zich te
bevrijden als een drenkeling ze wat al te enthousiast
vastgrijpt. Dat zijn bij Life
Saver 2 ook allemaal examenonderdelen.
Een beetje relativeren op
zijn tijd kan ook geen
kwaad…
Kim
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VARENDREDDEN
Overzicht inzetten van Reddingsboten Hayo en Rolf
(eerdere inzetten staan in de Boei uitgave december)
15-12-2021

Om 16.30 werd reddingboot Hayo gealarmeerd voor een zeiljacht dat
materiaal in de schroef had en zodoende geen voorstuwing meer had.
De Hayo heeft het jacht langszij genomen en naar de jachthaven gebracht.

20-02-2022

Alarm voor reddingboot Hayo. Een tweemaster kwam in problemen en
dreigde op de keien te komen. 16 passagiers werden geëvacueerd.
Daarna is de tweemaster los getrokken van de keien. Notwin kreeg bij de
actie hulp van reddingsboten uit Warder en Enkhuizen.

.................................
Nieuwe Opstappers

Op de volgende pagina maken we kennis met Lars B. Een nieuwe opstapper bij de
Alarmploeg. 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.
Als laatste traint de opstapper mee met een serie inzetoefeningen waarbij de aankomend
opstapper thuis moet wachten tot de pager gaat. Hij/zij wordt 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 aankomend opstapper met de rest van de ploeg wordt de druk enigszins opgevoerd. Zo wordt er gekeken of de nieuw opstapper onder tijdsdruk ook alle aangeleerde
procedures weet 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. Slaagt hij/zij dan 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.
De opleiding van de nieuwe opstappers is gedurende alle Coronamaatregelen, in sterk
aangepaste vorm, altijd doorgegaan. Werken in kleine samenstellingen vroeg veel tijd van
de instructeurs. Tijdens de praktijkoefeningen 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!

.................................
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VAREND REDDEN
Nieuwe Opstapper
15 November vorig jaar
was de eindtoets voor 2
nieuwe opstappers. De
redactie sprak met Lars
B.
Lars heeft al heel lang zeebenen. Hij ging als 8 jarige
bij de scouting. Nog altijd is
hij lid van de waterscouts
en op zaterdagochtend
actief als teamleider bij de
welpen van Vaandrig Peetoom Vendel.
De interesse voor Notwin
kwam via een goede vriend
van Lars. Opstapper Justin
en Lars kennen elkaar al
sinds groep 3.Toen Justin
lid werd van Notwin en enthousiast over het reddingswerk vertelde overwoog
Lars al om zich aan te melden als opstapper.
Maar helaas, de afstand
van zijn huis naar de haven
was langer dan 10 minuten
en dus te ver om aan deze
eis te voldoen. Alle opstappers moeten immers binnen
10 minuten op de haven
kunnen zijn.
Intussen is Lars in 2020
naar de binnenstad van
Hoorn verhuisd. Nu kon
hij binnen 10 minuten in de
haven zijn. Hij besloot om
contact te zoeken met Notwin.
Het was 12 december 2020
toen hij bij de Sar-ploeg
ging kijken en Marvin aansprak. Tot zijn grote verras-

sing mocht Lars ook meteen een stukje meevaren.

Het beviel meteen erg
goed. Vervolgens kwam er
een interview met Marvin
en Vincent Boon. Na het
interview kon Lars beginnen
met de training.
De eerste training was in
december 2020. Lars herinnert zich nog dat hij tijdens
deze training ook gelijk in
pak het water in moest. Het
zwemmen viel niet mee en
het pak lekte bij de knie.

was al voor zijn examen. Er
was een bootje losgeslagen
in de haven. Op de app
kwam het bericht; “Als je tijd
hebt mag je mee”. Lars
heeft aan zijn baas gevraagd of hij mee kon. Het
mocht onder de voorwaarde
dat hij ’s avonds terugkwam
om zijn werk af te maken.
Dat heeft hij gedaan. In het
dagelijks leven is Lars software programmeur.

Vele training
volgden. Het
stuk
EHBO
noemt
Lars
het
meest
uitdagende
onderdeel van
de traingen.
Je moet er
veel voor weten, meer dan
de
gewone
cursus, en je
moet stevig in
je schoenen
staan.
“Er
komen allerlei
uitdagingen
voor. Gelukkig
scheelt
het
dat je altijd
met
meer
mensen aan
boord bent”,
vertelde Lars.
De
eerste
inzet van Lars

Op de foto oefent Lars met een slachtoffer tijdens een EHBO-oefening.
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VARENDREDDEN
Corrie zorgt voor problemen
Soms vallen de zaken
perfect samen. Een basisles vaartraining voor
stuurmannen in opleiding
en een helse storm, genaamd Corrie.
Het zou de perfecte ochtend worden op 31 januari.
Windkracht 8 met windstoten windkracht 11 en dan
het water op om te leren
hoe je als stuurman Reddingsboot Hayo veilig, comfortabel en snel van A naar
B moet krijgen. Terwijl je
wordt aangestuurd door
een collega die de coördinaten en de te varen koers
in de gaten moet houden.
Dit soort dagen verlopen
altijd volgens een vast stramien. Je komt als bemanningslid aan bij de post, met
moeite weet je overeind te
blijven, met nog meer moeite lukt het je daadwerkelijk
om de deur van het clubhuis te openen. Tref je een
collega dan verwonder je je
samen nog even over de
kracht van de wind, de
hoogte van de golven en/of
het feit dat je door de stromende regen naar de post
bent gekomen. Dan vraag
je je nog even over hard af
waarom je ook alweer voor
zo’n hobby hebt gekozen.
Loop je in je pak richting de
boot dan kom je mensen
tegen die je aanstaren met
een blik van ontzag in hun
ogen. Althans dat is wat je

er dan in ziet, die mensen
denken waarschijnlijk, ze
zijn niet goed in hun hoofd.
Binnen de hekken van de
haven tref je een ander slag
volk. Watersporters die
stiekem wat jaloers zijn en
zelf ook enthousiast over
het weer. Ze zijn in de haven om even te kijken hoe
hun eigen boot er aan toe
is. Ze wensen je veel plezier en vragen of je aub
voorzichtig zal zijn.
En dan begint normaal gesproken het onderdeel waar
je het voor doet. Het daadwerkelijk trotseren van de
storm op de boot! Dat liep
nu even anders. Nog voordat we bij de boot waren
werd onze hulp gevraagd
door een watersporter in
problemen. Of eigenlijk niet
echt in problemen maar met
een opvallend probleem. Hij
had overnacht op zijn boot
en kon er niet meer zelfstandig van af komen.
Was hij soms gewond?
Mankeerde hij iets? Dikke
inzet? Ambulance nodig?
Nee..
Door de harde wind was het
waterpeil in de haven zo
enorm gedaald dat de steiger te hoog was voor de
man om nog van zijn boot
af te komen.

volgde hun weg richting
Hayo. Dit was echter het
moment waarop de Schipper in het gezelschap, spiekend naar hoe de Harmen
in het water lag, begon te
denken dat de ochtend wel
eens heel anders zou kunnen gaan verlopen dan
gepland…
Dat bleek.
Bij de Hayo aangekomen
stond er helaas niet meer
voldoende water in de haven om de bootlift te laten
zakken en de Hayo er uit te
varen. Zakken deed de lift
nog wel. Tot hij op de bodem kwam te liggen en de
boot nog droog was.
Geen vette oefening. Geen
mooie spectaculaire foto’s.
Geen leerzame dag voor de
aankomend stuurman. Wel
een verloren oefenmoment
en een Hayo die moest
worden uitgemeld. ’s
Avonds, toen er weer voldoende water was teruggestroomd richting Hoorn was
de boot weer beschikbaar
voor de hulpverlening. Was
het toch nog een leerzame
dag..
Vincent

Behulpzaam als ze zijn
hielpen de opstappers de
man de steiger op en ver-

.................................
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VARENDREDDEN
Passagiersschip in problemen – een top inzet!
“Of er nog inzetten zijn
geweest dit jaar, dan kunnen we er iets over schrijven in de Boei.”
“Nee nog niet echts iets
om in het clubblad te
plaatsen”, werd er geantwoord. Twee dagen later:
Prio 1 Zeilschip op de keien.
Op zondag ochtend, 20
februari, gaan de pagers
van de alarmploeg af. Kort
na elkaar komen er twee
telefonische
meldingen
binnen bij de reddingspost.
De schipper van een groot
passagiersschip
maakt
melding van een krabbend
anker en een weigerende
motor. Ze hebben hulp nodig.

Nog geen twee minuten
later opnieuw een belletje.
Een bemanningslid van het
zelfde passagiersschip wil-

de zeker weten dat er hulp
was ingeschakeld.
10 minuten na de alarmering voeren de Hayo en
Harmen uit,
de storm in
richting Marina
Kaap
Hoorn. Onderweg was
al snel zichtbaar dat het
een
groot
stalen tweemaster
betrof.
Een
schip
van
40m dat op
enkele meters van de kant met een
krabbend anker lag.
Er werd besloten op te
schalen via het Kustwachtcentrum. De reddingsboten
van Enkhuizen en Warder
werden gealarmeerd.
Aan boord trof onze bemanning een feest aan in
de after-party status. Zo’n

20 mensen die, mogelijk
door
de
(weers)
omstandigheden, wat verloren over het dek en door

het schip liepen. Er leken
geen gewonden aan boord
te zijn.
Het was en bleef onduidelijk hoeveel passagiers en
bemanningsleden er waren.
Allereerst werd besloten de
mensen van een reddingsvest te voorzien.
Aangezien deze, ook na
meermaals uitvragen en

.................................
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VAREND REDDEN
aandringen niet voor handen waren op wat ongeschikte vesten na, werd
Reddingsboot Harmen naar
de reddingspost gestuurd
om de vesten van Notwin
op te halen.
Toen de vesten waren verstrekt aan de passagiers en
bemanningsleden is er, in
overleg met de schipper van
het passagiersschip, overgegaan tot evacuatie. De
kans dat het schip tijdens
berging of door de weersomstandigheden,
over
dwars op de keien zou komen was reëel.
Dat zou de kans op letsel
aanzienlijk vergroten en de
mogelijkheden tot veilige
evacuatie sterk doen afnemen.

Het evacueren van zo’n
grote groep mensen is niet
eenvoudig tijdens de geldende weersomstandigheden. De reddingsboten konden moeilijk langszij komen
gezien de gevaren van ondieptes en keien.
Reddingsboot Hayo nam de
eerste groep van 5 passagiers mee richting de reddingspost.
Daar werden de passagiers
opgevangen met thee/koffie
en dekens.
Op de post waren ook 7
politie agenten aanwezig
om alle geëvacueerde te
ondervragen over de omstandigheden aan boord en
de aanleiding van dit incident.

Nadat ook de Watersport
van KNRM Enkhuizen en de
Beer van Warder hun evacuees hadden afgeleverd
en het grootste risico was
weggenomen, is de politie
naar het passagiersschip
gebracht en kon de commerciële berger starten met
het lostrekken van het
schip.
KNRM Enkhuizen heeft hier
uiteindelijk bij geassisteerd.
Het schip is uiteindelijk afgemeerd in de haven van
Hoorn.
Dit incident heeft voor vrij
veel media-aandacht gezorgd. Voornamelijk positieve berichtgeving. Direct na
de inzet meldde zich diverse media als Telegraaf,
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VAREND REDDEN
NHD, Hart van Nederland
en NH-Nieuws die geïnteresseerd waren in de achtergrond en de afwikkeling
van het incident.

Het komt niet iedere dag
voor dat je 16 personen
evacueert
tijdens
een
storm. Maandag zijn we
zelfs nog op tv geweest bij
112 Vandaag (RTL5). Daar
hebben Vincent Boon en de
Schipper van Enkhuizen
hun verhaal kunnen doen.
Soms is er ook een andere
kijk op het werk dat wij verrichten, ook dat verhaal
komt wel eens terug in de
(social)media.

een inzet vertellen. Niet alle
informatie is bestemd voor
de buitenwereld.
We kunnen tevreden terugkijken op de organisatie en
de afloop van deze inzet.
Door een goede samenwerking tussen Reddingsbrigade, KNRM en Commerciële
partij is veel erger weten te
voorkomen.

Vanuit de alarmploeg zijn er
die zondag 16 mensen actief geweest op de boot en
op de post. We hebben
weer laten zien waartoe we
in staat zijn. Daar mogen
we trots op zijn!
Vincent Tigchelaar

Helaas kunnen wij ons niet
altijd verweren door het
volledige verhaal achter

.................................
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NRV INZET
Afronding NRV inzet België/Limburg
Het ligt alweer enkele maanden achter
ons, de inzet van de Nationale Reddingsvloot in België en Limburg.
De nasleep van zo’n inzet vraagt meer tijd
dan de inzet zelf. Diverse evaluaties op
verschillende niveaus, de financiële afwikkeling van de inzet en het toepassen van
geleerde lessen.
Veel conclusies en verbeterpunten uit evaluaties komen nu druppelsgewijs binnen.
De conclusies zijn: de geleverde inzet is
lovenswaardig geweest, de NRV vloot heeft
laten zien waar ze voor in het leven is geroepen, als land hebben de preventieve
maatregelen hun werk goed gedaan maar
we hebben toch ook wel wat geluk gehad.
De echte inhoudelijke uitkomsten van de
regionale en landelijke evaluaties van onze
inzet laten nog op zich wachten.
Onder leiding van de NRV coördinator
(Peter van RB Stede Broec) is bij de brigades uit onze regio geïnventariseerd wat er
op gebied van opleiding wenselijk is. Daar
kwamen verschillende zaken uit naar voren
maar de rode draad van het verhaal is:
rijbewijs E achter B.
Vervoer van het vaartuig is een probleem
bij veel brigades. Mensen gaan steeds kleinere auto’s rijden, of elektrisch, geen trekhaken meer etc. De Tinn Silver die wij bemannen kan achter normale personenauto’s die 1100 kg mogen trekken vervoerd
worden zonder E rijbewijs. Die voertuigen
zijn echter schaars en vaak ongeschikt om
te worden ingezet in overstromingsgebied.
Grotere/zwaardere voertuigen welke geschikter zijn vragen echter om een E rijbewijs, iets waar lang niet iedereen over beschikt.

.................................
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NRV INZET
Afronding NRV
Op dit moment wordt er
door middel van een opleidingsplan
toestemming
gevraagd om het beschikbare opleidingsbudget voor
de NRV te gaan gebruiken
voor het opleidden van de
chauffeurs, het laten halen
van het E rijbewijs. Het tot
de beschikking hebben van
een geschikt voertuig blijft
een probleem waar landelijk aandacht voor is.
De financiële afwikkeling
van de NRV inzet is ook
afgerond. Alle door onze
eigen leden voorgeschoten
kosten zijn gedeclareerd bij
Notwin en vergoed door
Reddingsbrigade
Nederland. Ook de (total loss)
schade die Marvin zijn privé
voertuig heeft opgelopen
ten gevolgen van de inzet
in België zijn ingediend en
naar ieders tevredenheid
vergoed via Reddingsbrigade Nederland.
Vincent Tigchelaar

Werkzaamheden Rolf
Toen we vol trots in 2018
Reddingsboot Rolf hebben aangeschaft wisten
we dat er nog wel het een
en ander aan de boot
moest gebeuren.
Het belangrijkste was het
vernieuwen van de apparatuur. Het uitvoeren van
deze werkzaamheden waren al opgenomen in de
begroting die destijds is
gemaakt voor de aanschaf
van de Rolf.
Er werd echter besloten
om eerst minimaal een
volledig seizoen varen met
de boot om daadwerkelijk
te kunnen bepalen welke
werkzaamheden moesten
worden opgepakt.

over de uit te voeren werkzaamheden.
De levertijden van de gewenste apparatuur lopen
op tot een jaar. Hoe de
planning van het onderhoud en de nieuwe apparatuur er de komende
maanden uit gaat zien is
nog niet duidelijk.
Het is de verwachting dat
de Rolf in 2022 zo nu en
dan uit het water moet om
gefaseerd de werkzaamheden te kunnen verrichten.
Vincent Tigchelaar

Aangezien het vervangen
van apparatuur behoorlijke
gevolgen zou hebben voor
het console is besloten om
deze werkzaamheden te
gaan combineren met het
groot onderhoud.
Ondertussen zijn we enige
tijd verder en is in 2021 het
eerste polyester werk uitgevoerd. De Rolf staat op
dit moment op de kant voor
onderhoud. Zo zijn er enkele lekkages in de tube
die moeten worden opgelost.
Ook is er met verschillende
partijen contact geweest

.................................
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PUZZEL & PRETPAGINA
Ken je de mop van de blinde timmerman? Die slaat echt nergens op.
Een Duitser gaat naar een herberg en vraagt: Heeft u nog een
kamer? Ja, zegt de herbergier, maar de mensen zeggen dat het
er spookt. Die nacht: Ik ben het spook met het rode oog!
En
de
Duitser
rent
weg.
Er komt een Deen, hij vraagt hetzelfde. Die nacht: Ik ben het
spook met het rode oog!. De Deen er van door.
Dan komt er een Nederlander. Heeft u een kamer? Ja, maar de
mensen zeggen dat het er spookt. Die nacht: Ik ben het spook
met het rode oog! De Nederlander: Als je me nou niet laat slapen
ben je het spook met het blauwe oog!
Mama vraagt aan Jantje om roze nagellak te gaan kopen. Jantje gaat naar de winkel, koopt
roze nagellak en loopt op weg naar huis langs het vijvertje in het park. Thuis vraagt zijn
mama: “Jantje, waar is de roze nagellak?” Jantje begint te zingen “Alle eendjes hebben
roze teentjes …”
Jantje mag bij zijn oma en opa gaan slapen. Als hij naar bed gaat, vraagt hij aan opa:
“Opa, ben jij van karton?” Opa antwoordt dat hij niet van karton is. “Oma, ben jij dan van
karton?” “Nee Jantje, waarom vraag je dat?” “Mijn papa zei dat ik bij twee oude dozen ging
slapen vanavond …”
Met een vinger wordt op diverse plaatsen van zijn lichaam gedrukt.
Jongetje bij de dokter: "Als ik hier druk doet het pijn en hier en hier......"etc.
Zegt de dokter: "Ik weet het al, je hebt een gebroken vinger!"
Waarom moeten kabouters lachen als ze voetballen? Omdat het gras onder hun oksels
kietelt!
Ken je de mop van de mummie? Ingewikkeld hé!
Een boerengezin zit aan tafel. De vader vraagt wat eten we?
De moeder zegt: boerenkool. De vader antwoordt: Nee, hè
niet alweer dat eten we nou al de hele week. Als we dat morgen
weer
eten
gooi
ik
het
uit
het
raam.
De volgende dag eten ze weer boerenkool, daarom pakt de
vader de pan en smijt die uit het raam. De zoon staat op en
gooit zijn stoel naar buiten. Vraagt zijn vader: Waarom doe je
dat? Ooooooohhhh, zegt de zoon ik dacht dat we buiten gingen eten.
Het groene huis staat aan de linkerkant. Het rode huis staat
aan de rechterkant. Weet je waar het witte huis ligt?
In Washington.
Heb jij al eens een olifant achter een grassprietje gezien? Nee? Dan kan hij zich goed verstoppen hé!

.................................
De Boei 24

.................................
PUZZEL & PRETPAGINA
MASTERMIND
Reddingsbrigade Notwin - Op de reddingsboot
Deze vier redders zijn allemaal aan het oefenen. Weet u op welke boot ze zijn?
De cijfers aan de linkerkant geven aan hoeveel juiste activiteiten er in die rij staan
De cijfers aan de rechterkant geven aan hoeveel activiteiten er onder de juiste naam staan.

Lars

Erik

Justin

Jens

1

0
Reddingsboot Reddingsboot
Padde
Hayo

Zeiljacht

Motorboot

0

0
Lelievlet

Reddingsboot
Antje

Zeiljacht

Rescue board

2

2

Rescue board

Reddingsboot Reddingsboot
Harmen
Hayo

Motorboot

Reddingsboot
Antje

In het water

2

2
Reddingsboot
Rolf

Zeiljacht
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Er zitten twee koeien in bad. Zegt de ene koe: "Lekkere
zeep is dit! "Ja," antwoordt de andere koe "Maar die vlekken
krijg ik er nooit meer af."
De politie zegt tegen Karel: "Afstappen, meneer! Uw achterlicht doet het niet." Karel zegt: "Ja maar ik stapte net ook al
af, en dat helpt niet, dan doet 'ie het ook niet!"
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VIERDECEMBER
04 december 2021 in het teken van Sinterklaas
Devlin en Simone hadden
voor deze zaterdagochtend 2 spellen bedacht
zodat alle groepen het
laatste deel van de les in
Sinterklaassfeer af konden sluiten.
“Piet heeft niet altijd zin om
het dak op te klimmen om
de cadeautjes bij mensen
af te kunnen leveren. Daarom heeft Piet geleerd om
heel goed te kunnen richten
zodat hij de cadeautjes ook
door de schoorsteen heen
kan gooien. Wie kan er net
zo goed pakjes gooien als
Piet?”
Dit was de inleiding van het
spel waarbij iedereen een
ring om een pion heen
moest gooien. De pion
stond op een matje dat in
het water dreef.
Meerdere ringen kwamen

in het water terecht. Die
mochten weer opgehaald
worden. Het bleek een leuke uitdaging te zijn.
De jongere deelnemers
waren zoals verwacht enthousiast aan het gooien.
De volwassenen werden
weer bloedfanatiek en zetten alles op alles om de
kinderen te verslaan.
Wat is dat toch met
die groep?

Verrast zagen wij dat zelfs
Jan in het water stond. Onze voorzitter sprong van
enthousiasme in zijn outfit
in het water. Bart (onlangs
80 geworden) was ook fanatiek en het lukte hem om
een ring over de pion te
gooien. Conclusie; Hij is
geschikt als Piet.

Het was best moeilijk.
Charill gooide als eerste een ring om een
pion en won met haar
groep met Sanna,
Jitske, Nicky, Lisa en
Jasmijn er in, meteen
het spel. In het tweede en derde uur werd
de afstand iets aangepast. Dat bleek meteen een stuk beter te
gaan.
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VIERDECEMBER
04 december 2021 in het teken van Sinterklaas
Toch bleek de afstand voor
sommige nog te moeilijk.
Zelfs op een afstand van 20
centimeter lukte het Tim,
Koen, Evert en Sietse niet
om een ring om de pion te
gooien, ondanks alle aanmoediging van Jelmar.
“Sinterklaas en zijn entourage hebben het erg koud
en hebben door het afleveren van al die pakjes toch
wel erge dorst. Om alle 2
de problemen op te lossen
lijkt het een heel goed idee
om hen te presenteren met
een beetje lekkere warme
chocolade melk.
Dit moet echter wel heel
voorzichtig naar Sinterklaas

en vrienden gebracht worden het is namelijk wel
HEEL warm. Vandaar dat
het met dienblad en al vervoerd wordt”. Zo kondigde
Devlin de estafette aan.
De deelnemers vervoerden
emmertjes water op een
plankje en daarmee werden
grote emmers gevuld. Wie
het meeste water verzameld had, had gewonnen.
Iedereen was snel aan het
zwemmen. Een deelnemer
vroeg zich af hoe je moest
zwemmen waarop een andere zei: “gewoon zwemmen als een vis”. Eenmaal
in het water werd er fana-

tiek snel, snel snel!!!! geroepen.

In een poging om nog sneller te gaan zwommen deelnemers borstcrawl met een
plankje in hun hand. Er
zwom ook iemand schoolslag met het plankje tussen
haar tanden! Het ging lekker snel.
Op de vraag Hoe ging het?
Antwoorde een van de jongere deelnemers; Supergoed, we hebben bijna het
hele zwembad leeggehaald”!
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GELDSPAREN

Sparen voor de club
Er zijn verschillende manieren om te sparen voor onze vereniging.
Sponsorkliks
De vereniging is "aangesloten" bij www.sponsorkliks.com. Als u via deze website uw aankopen doet bij bijvoorbeeld bol.com, ali express, greetz, thuisbezorgd.nl en vele vele andere winkelketens, ontvangt Notwin, zonder dat het u iets kost, een commissiebedrag van
SponsorKliks. Het enige dat u hiervoor hoeft te doen is dus naar de winkelketen van uw
keuze te gaan via sponsorkliks.com. Ook aanbiedingen van winkelketens blijven geldig
als u via sponsorkliks naar de webwinkel gaat. Ook via deze weg hebben we als vereniging al een mooi bedrag mogen ontvangen; dat gaat niet zo hard, maar toch heeft uw
klikken ruim €50 voor de vereniging opgeleverd. Ook daarvoor dank natuurlijk!
VOMAR Club is Koning - Spek je clubkas!
Doet u wel eens boodschappen bij VOMAR? Vraag dan een gratis klantenkaart van de
VOMAR en registreer de kaart. U kunt dan ook uw favoriete vereniging koppelen aan uw
klantenkaart. Nadat de vereniging is gekoppeld aan de klantenkaart spaart u met iedere
aankoop die u doet voor de vereniging zonder dat het u iets kost. (U kunt ook aan het
persoonlijke spaarprogramma mee doen met de klantenkaart, maar dat is voor het sparen
voor een club geen verplichting!). Ook dit is dus een actie waarbij u voor de club kunt sparen zonder dat het u iets extra's kost.
Voor de koppeling van de vereniging aan uw klantenkaart heeft u een code nodig; die
kunt u opvragen bij de secretaris info@notwin.nl.
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GESPOT INHET ZWEMBAD
8 kilometer
Klossen, klossen en nog eens klossen. Elke week komen ze weer tevoorschijn.
In het zwembad doet iedereen zijn best voor de brevetten. Het gooien met reddingsmiddelen is een onderdeel daarvan. Een goede redder gaat tenslotte liever niet het water in. Als
er iets buurt waarmee hij een drenkeling naar de kant kan halen dan gebruikt een goede
redder dat. Een klos bijvoorbeeld.
Het valt niet mee om een klos zomaar even uit de losse pols recht naar de drenkeling te
gooien. Daar is oefening voor nodig. Véél oefening. Als je de techniek eenmaal onder de
knie hebt dan komt er ook nog eens het gooien over een lange afstand bij.
Dus oefenen we nog eens…, en nog een keer… en nogmaals. Dat is leuk om te doen.
Alleen het oprollen van een klos… (12 meter lijn op kleine klossen, 15 meter lijn op grote
klossen), daar moet je niet te lang over nadenken. Het moet gewoon gedaan worden.

Als je dit door leerlingen laat doen is het commentaar op het klusje niet van de lucht. Dat
alleen al zegt een hoop over het klusje. Leerlingen hoeven vaak maar 1x per les te rollen,
want meer commentaar kunnen de instructeurs niet aan.
Instructeurs daarentegen krijgen heel wat meer klossen in hun handen onder het motto;
niet zeuren maar rollen. Nu zijn er instructeurs die al heel lang bij de reddingsbrigade zijn.
Tijdens het rollen vroeg een van hen zich af: “Hoeveel kilometer klos zou je al opgerold
hebben?”
Na even hoofdrekenen kwam een instructeur met het antwoord. Ten minste (de berekening is met de kleine klos) 8 kilometer!
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WIST U DAT...
Wist u dat…
Dat er hard gewerkt werd op 12 december.
Alle boten gepoetst werden.
Wij trots zijn op de poetsploeg
Dit een mooi maaltje mosselen opleverde.
Dit hele vieze pakken opleverde.
Dit bijzondere schoonmaaktechnieken opleverde.
Wij even dachten dat het ging om een nieuwe versie
van de Ice Bucket Challenge
Wij onder de indruk zijn van de High Pressure
Bucket Challenge
Wij nog blijer zijn dat wij niet uitgedaagd zijn voor
deze challenge.
De eerste dag na de lockdown 15 januari was.
Ruud die dag als eerste bij het zwembad was.
Velen leden volgden
Iedereen heel blij was.
We feitelijk maar 1x niet gezwommen hadden.
Er een lerares is.
Die vroeg aan een lid van onze brigade: “Als hij in
het water springt, spring je er toch ook niet achteraan?”
Onze topper toen heel slim antwoordde.
Hij zei: “Jawel! Want ik zit bij de reddingsbrigade.”
Hij zijn reddingsbrigadearmbandje daarbij liet zien.
Wij erg genieten van zon kanjer.
De lerares helemaal niet te genieten was.
Reddingboot Hayo ook uitvaart tijdens een storm.
Het heerlijk oefenen was in storm Eunice.
Over het dek lopen een uitdaging is met windkracht 11.
Zeker met een groot pak aan.
Je wel wiebelig aan land kwam na de oefening.
Je na een avondje stormvaren de minuten aftelt in het zwembad.
Leden niet altijd hun reddingsverhalen durven
op te schrijven.
Bijvoorbeeld wel eens een redding van een
schaap wordt verzwegen.
De redder zich er ook een beetje voor
schaamt.
Dit omdat de redder zelf misschien ook een
rol speelde in het te water raken van het dier.
Het toch het vermelden waard is omdat het
dier uit de sloot en modder is gered.

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

.................................
AGENDA NOTWIN
Vr

8

Apr.

Algemene ledenvergadering

Za

9

Apr.

Examens

Zo

17

Apr.

Pasen - Geen zwemmen

Zo.

5

Juni

Pinksteren - Geen zwemmen

Za.

16

Jul.

Zomervakantie - Geen zwemmen

KIJK REGELMATIG OP WWW.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

