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Eeuwenlange OEZA-trouw 
 

 
 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 16 november jongstleden zijn verschillende OEZA-leden 

gehuldigd, omdat zij al 25 dan wel 40 jaar lid zijn van de vereniging. Niet alle jubilarissen waren 

aanwezig maar in totaal ging het om bijna 500 jaar OEZA-lidmaatschap. Verderop in de Kroezant 

een overzicht. 
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VAN DE VOORZITTER 
 

Het jaar 2022 nadert zijn einde. Wederom een jaar om niet snel te 

vergeten. Het voelt alweer als heel lang geleden, maar we begonnen 

het jaar met een stevige (corona)lockdown. Het zwembad was begin 

januari gesloten, iets wat we ons gelukkig vandaag de dag niet meer 

kunnen voorstellen. Na deze sluiting van het zwembad aan het be-

gin van het jaa, konden we gelukkig het afgelopen jaar verder volop 

zwemmen. 

 

Om al onze verschillende doelgroepen elke week te kunnen laten 

zwemmen, kunnen we gelukkig rekenen op de inzet van enkele 

tientallen vrijwilligers. Om onze dankbaarheid voor deze vrijwil-

ligers uit te spreken organiseren we gedurende het zwemseizoen een 

vrijwilligersuitje. Zo zijn begin december een negentigtal personen 

(vrijwilligers + eventueel partners) wezen wokken in Heemskerk. 

Een geslaagd uitje met een hoge opkomst. Een uitje als dit geeft het 

bestuur ook de mogelijkheid om vrijwilligers extra in het zonnetje 

te zetten. Joke de Graaf ging na het uitje huiswaarts met een prach-

tig beeldje en een fraaie bos bloemen. Reden: Joke is al 50 jaar lid 

van zwemvereniging OEZA en is nog altijd wekelijks actief langs 

de badrand. Een fantastische mijlpaal die we niet zomaar voorbij 

wilden laten gaan. Joke is overigens niet de enige persoon die al 50 

jaar lid is van zwemvereniging OEZA. Er zijn nog drie andere per-

sonen met zo’n lang lidmaatschap. Het bestuur zal hen op een pas-

send moment ook nog in het zonnetje gaan zetten. 

 

Tijdens de algemene ledenvergadering, gehouden op woensdag 16 

november jongstleden, werd ook stilgestaan bij een grote groep ju-

bilarissen. In dit geval ging het om leden en soms ook vrijwilligers 

die al 25 of 40 jaar lid zijn van onze Heemskerkse zwemvereniging. 

Eveneens fantastische mijlpalen. Verderop in deze editie van de 

Kroezant kunt u teruglezen welke leden en vrijwilligers allemaal 

gehuldigd zijn vanwege hun 25- of 40-jarig jubileum. 

 

Helaas wordt de Kroezant vrijwel elke editie veelal gevuld door de-

zelfde personen. Een pluim voor diegenen die een artikel aan de re-

dactie aanleveren, maar een zeer beperkt aanbod aan kopij roept de 

vraag op of de Kroezant voor de toekomst nog levensvatbaar is? 

Een vraag die iedereen in eerste instantie voor zichzelf mag beant-

woorden. Ben je voorstander van het behoud van de Kroezant? Zie 

dit dan als een aanmoediging om de volgende editie minimaal een 

artikel aan te leveren. De Kroezant is al heel wat jaren het clubblad 

van onze zwemvereniging en kan alleen in stand blijven met de 

aanlevering van voldoende kopij door de verschillende doelgroepen. 

U kunt uw artikel altijd naar kroezant@oeza.nl sturen. Heel veel 

schrijfplezier!  

 

Gelukkig hebben begin december weer enkele tientallen kinderen 

kunnen afzwemmen voor hun A-, B- of C-diploma. En ook bij het 

zwemvaardigheidzwemmen op de vrijdagavond werd afgezwom- 
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men. Kinderen die hebben afgezwommen voor het C-diploma, maar ook kinderen van het voorbe-

reidend wedstrijdzwemmen, kregen een uitnodiging om kennis te maken met een heuse training bij 

het wedstrijdzwemmen. En de kinderen die het wilden, konden (naar aanleiding van hun eerste trai-

ning) tijdens de afgelopen clubwedstrijd meedoen. Hopelijk is deze kennismaking met het wed-

strijdzwemmen velen bevallen en kunnen we de wedstrijdploeg met enkele nieuwe gezichten uit-

breiden. 

 

De wedstrijdploeg is inmiddels voor de tweede keer dit seizoen afgereisd naar Den Helder voor een 

competitiewedstrijd. Het blijft een stukje rijden naar Den Helder maar het resultaat mag er zijn: 

OEZA staat met een puntentotaal van 8426,34 op een prachtige 39e plek (van in totaal 72 teams). 

Hopelijk weten we met zijn allen deze positie te behouden en zwemmen we volgend seizoen weer 

in de landelijke A-klasse. De derde competitieronde is gelukkig dicht bij huis. We zwemmen dan in 

ons eigen zwembad te Heemskerk. Wilt u komen aanmoedigen? Blokkeer dan alvast zondag 29 jan-

uari 2023 in uw agenda. 

 

U heeft het allemaal kunnen lezen in de vorige editie van de Kroezant. We zijn met spoed op zoek 

naar een nieuw gezicht voor de vrijdagavondgroep volwassenen zwemmen / masters. Helaas heeft 

niemand gereageerd op onze oproep. We gaan proberen om alsnog iemand te vinden en zullen tot 

die tijd een tijdelijke oplossing implementeren. Hopelijk lukt het ons dit uur te behouden.Dit zal 

echter alleen het geval zijn, als we voor de toekomst daadwerkelijk een nieuw vast gezicht vinden. 

 

De kerstvakantie begint over enkele dagen en ook zwemvereniging OEZA neemt dan even een wel-

verdiende pauze. In de periode van zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023 vervallen 

alle zwemuren bij zwemvereniging OEZA. We zien u graag weer vanaf maandag 9 januari 2023 te-

rug in het zwembad op de voor u bekende zwemtijden. 

 

Via deze weg willen wij alle leden en vrijwilligers heel fijne feestdagen toewensen. We wensen u 

ook alvast allemaal een gezond en sportief 2023 toe! 

 

 

Pascal Palmboom & Pauline Heus 

 

 

LET OP! KOPIJ INLEVEREN VOOR 18 MAART 2023 BIJ DE REDACTIE. 

EINDREDACTIE: ARNO MEIJER 

DE REDACTIE IS BEREIKBAAR VIA KROEZANT@OEZA.NL. 
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SPONSOREN CLUBBLAD zwemvereniging O.E.Z.A. 
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BELANGRIJKE CONTACTGEGEVENS VAN OEZA 
 

BESTUUR    

VOORZITTER P. PALMBOOM 06-41914271  

SECRETARIS P. HEUS 0251-208266 SANDENBURG 62 

PENNINGMEESTER C. BAL 0251-241984  

OPLEIDINGEN KADER B. OORTWIJN 0251-206580  

ALGEMEEN S. DE HAAN   

ALGEMEEN K. GAAL   

    
KADERHOOFDEN    

TRAINER S. HAACK 06-20446451  

MAANDAG S. VEENBOER   

WOENSDAGOCHTEND N. EISENBERGER 06-52153290  

AQUAROBICS G. VAN DIJK   

WOENSDAGAVOND I. RENKEMA 06-49213052  

DONDERDAG M. TIJMES-ZOONTJES 06-57667400  

VRIJDAG 18.00 - 18.45 H. WINDMÜLLER 0251-239370  

VRIJDAG 18.45 - 19.30 vacature   

VRIJDAG 20.45 - 21.30 J. PEKEL / T. BRUINS 06-10531183  

    
JEUGDRAAD    

VOORZITTER Y. WENTINK   

SECRETARIS J. CAMPHUIJNDER   

PENNINGMEESTER R. OFFRINGA   

 
WERKGROEP ACTIVITEITEN 

WERKGROEP M. WENTINK 06-15449181  

    
LEDENADMINISTRATIE    

Voor inschrijven van nieuwe leden vanaf 5 jaar (zwemmen start vanaf 6 jaar), wachtlijstinformatie, adreswij-

zigingen, vragen over contributie-inning en opzeggen (per half jaar, voor 31 mei en voor 30 november, bij 

zwemABC en zwemvaardigheid ook na behalen diploma): 

LEDENADMINISTRATIE A. HULST 06-54955443 C. GROENLANDSTRAAT 4 

   
VERTROUWENSCONTACTPERSOON   

Voor vragen over of meldingen van grensoverschrijdend gedrag, eerste opvang, een luisterend oor, goede raad en 

doorverwijzing naar geschikte hulp: 

VERTROUWENSPERSOON K. ZONNEVELD-SCHELTENS 06-12999674  

MELDEN KINDERMISHANDELING BIJ “VEILIG THUIS” 0800-2000  
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WAAR EN WANNEER ZWEMT OEZA? 
 

OEZA maakt voor de zwemactiviteiten gebruik van zwembad De Waterkkers in Heemskerk. De tijden zijn: 

MAANDAG 18.00 – 18.45 uur Wedstrijdzwemmen gevorderden 

 18.45 - 19.45 uur Wedstrijdzwemmen 

 19.45 - 20.30 uur Recreatief zwemmen onder begeleiding / Masters 

WOENSDAG 09.00 - 09.45 uur Volwassenen / Aquarobics 

 17.15 - 18.00 uur Wedstrijdzwemmen 

 18.00 - 18.45 uur Leszwemmen A 

 18.30 - 19.15 uur Leszwemmen A beginners 

 18.45 - 19.30 uur Leszwemmen A, B en C 

DONDERDAG 18.00 - 18.45 uur Leszwemmen A 

 18.45 - 19.30 uur Leszwemmen A, B en C 

 19.30 - 20.45 uur Wedstrijdzwemmen gevorderden / Masters 

VRIJDAG 18.00 - 18.45 uur Zwemvaardigheid 1, 2 en 3 / Voorbereidend 

 18.45 - 19.30 uur Volwassenen / Masters 

 20.45 - 21.30 uur Volwassenen 

ZATERDAG 08.30 - 09.30 uur Wedstrijdzwemmen 

De extra mogelijkheden voor masters (in het Sportfondsenbad in Beverwijk) zijn: 

WOENSDAG 21.00 - 22.00 uur i.s.m. Duursport DEM 

ZATERDAG 07.00 - 08.00 uur i.s.m. Duursport DEM 

Vijf maal per seizoen zijn er kijkdagen voor de ouders van de diplomazwemmers. 

 

 

 

WAT KOST ZWEMMEN BIJ OEZA? 
 

Contributie per maand in 2023 

Bij aanvang van het lidmaatschap en in de daarop volgende jaren in januari wordt naast de onderstaande contributie 

de KNZB-bijdrage ingehouden (€ 55,00 voor startvergunninghouders, € 27,00 voor overige leden). In juli en augus-

tus vindt geen contributie-inning plaats. 

ZWEM ABC    34,25 EURO 

ZWEMVAARDIGHEID / VOORBEREIDEND WEDSTRIJDZWEMMEN 31,25 EURO 

VOLWASSENZWEMMEN    27,50 EURO 

WEDSTRIJDZWEMMEN    38,25 EURO 

MASTERZWEMMEN    31,00 EURO  

 

Ploegendienst 

Voor mensen die in ploegendienst werken en ook willen zwemmen, heeft OEZA een speciaal tarief. Neem contact 

op met de ledenadministratie voor meer informatie. 
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Pubquizavond 
 

Op zaterdag 6 oktober heeft de jeugdraad samen met een leuke, enthou-

siaste groep zwemmers een pubquizavond gehad. Er waren 5 categorie-

en in de quiz: algemeen, muziek, film, zwemmersweetjes en jeugdraad-

weetjes. 

 

Drie jeugdraadleden hebben deze quiz gemaakt, zodat de rest van de 

jeugdraad kon meedoen! Er zijn 4 teams gemaakt, jong en oud ge-

mengd. Ook waren er erg gekke, leuke groepsnamen bedacht. 

 

Maar zoals bij iedere quiz moet er natuurlijk een winnaar zijn. Dat waren de 

‘Kikkers’. Zij wonnen een zak lekkere chocolaatjes als prijs, maar omdat het 

zo’n grote zak was, heeft iedereen ervan mogen meegenieten. 

 

Zien we jou bij de volgende activiteit? :-) 

 

 

Groet, 

 

de jeugdraad 

 

 

 

Jubilarissen in het zonnetje gezet 
 

Tijdens de algemene ledenvergadering van woensdag 16 november 2022 zijn de volgende leden in het 

zonnetje gezet vanwege hun OEZA-jubileum: 
 

40 jaar: 

Anne-Marie Lange-Klaver, 

Hans Lange, 

Arno Meijer (niet aanwezig), 

Jos Pekel, 

Henk Timmer, 

Erna Wolf 
 

25 jaar: 

Liesbeth van den Braber, 

Jenny Dijkstra-Bosch (niet aanwezig), 

Tim Essers, Jory van der Gracht, 

Danielle Hoek (niet aanwezig), 

Gert Jongejans (niet aanwezig), 

Jose van Kampen, 

Agnes Kelder (niet aanwezig), 

Pascal Palmboom 
 

Allen van harte gefeliciteerd met jullie jubileum!
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Geslaagd 
 

A-diploma op 7 december 2022 

Muhammed Emir Yilmaz, Nicole Kapitulska, Suze Oud, Lucia Klaassen, Fleur Nunnink, Anne Duin, 

Kristina Bozic, Fenne de Boer 

B-diploma op 7 december 2022 

Jaydan de Greef, Catoo Kaan, Daimy Kapel, Annika Boudewijn, Jace van Embden, Milano Stam, Eva 

Scholte, Milou Burrei, Noëlle Kraaijenoord, Melvin Oijkaas 

C-diploma op 7 december 2022 

Keano Mandemaker, Ines Lata, Aijuna Post, Mert Kaymak, Tijs de Weers 

 

 

 

A-diploma op 8 december 2022 

Nisa Atar, Jay Remo van der Lubbe, Kübra Sahin, Kausar Attay, Mees Beentjes, Jack Bolton, Finn de 

Vries, Levi Slegtenhorst, Jace Bloedjes 

B-diploma op 8 december 2022 

Mahbubullah Mirzai, Filip Misztal, Linda Shasha Adli, Emma Lynn Sinnige, Davy Jansen, Mohamed 

Omar, Nora Röling 

C-diploma op 8 december 2022 

Nathan de Ruiter, Noor Butter, Liv Reitsma, Elif Baypinar 

 

 

Survival 3 op 9 december 2022 

Thomas Bruins, Julia Bruins, Luca Dubelaar, Natalie Dubelaar 

 

 

Allen van harte gefeliciteerd en op naar het volgende diploma! 

Alle complimenten en ook dank in het bijzonder voor het kader! 

 

Monique Palmboom 
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