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Van onze voorzitter :

Geachte mede watersporters,
Nu eindelijk het mooie weer is begonnen is het op de haven weer gezellig druk en is
iedereen weer druk met de schepen. Alles wat kan varen vaart! De haven is weer in
topconditie dankzij onze bijna havenmeester van het jaar Gerrit die ervoor zorg draagt dat
alles goed verloopt.
Onze recreatiecommissie Jaap en Fijtje zijn aan de reis na een succes volle winter in het
Megapunt. Een zéér prettige vakantie gewenst.
Het 35 jarig bestaan op m.s. de Hydrograaf is naar mijn mening een grandioos feest
geweest, ik hoop dat U allen er van genoten heeft. Marco, Douwe, Remco en Jaap hartelijk
dank voor de geweldige organisatie en bedankt voor jullie inzet in deze.
Dan wil ik ook nog iedereen van Ko-assistent tot het in stand houden van de elektra en de
perfecte oplossing voor de aanloop naar de steigers van Gerrit Bakker bedanken voor hun
hulp. Grandioos!
Ik wens iedereen een prachtig en probleemloos vaarseizoen toe en een prettige vakantie,

Hartelijke groeten bemanning M.S. DOGGERSBANK Hans Hulsman
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Van de havencommissaris- Infra
Zoals voorzitter Hans al schreef, kan de zomer eindelijk van start.
Na een veel te koud voorjaar, werd dit met super mooi weer, het afgelopen
pinksterweekeinde ruimschoots goed gemaakt. Was gezellig druk op de haven, en de
passanten komen langzaam weer binnen drijven.
Heel Nederland trok er op uit en dat was op straat ook goed te merken.
Ook bij onze haven was het moeilijk om een parkeerplaats voor je auto te vinden.
Helaas stonden een aantal auto,s wel erg vervelend geparkeerd, zelfs op de draaicirkel bij de
haven stonden auto's. Maar dat kan toch niet de bedoeling zijn.
Ik doe dan ook een dringende oproep om deze draaicirkel altijd vrij te houden.
Wil iedereen zijn auto zo ver mogelijk van de weg af en in het gras parkeren???.
En voor de jongeren onder ons, anders de auto verder weg zetten en een stukje lopen.
Schade is zo gemaakt en ook de hulpverlening
heeft moeite om er door te
komen.
Wij hebben ook rekening te houden met onze zuiderburen in de woonschepen.
Het mag niet zo zijn dat wij als vereniging hier een parkeerprobleem veroorzaken en
daarmee ook de veiligheid van anderen in het geding brengen. Met alle respect voor de
mensen die in Weesp of op korte afstand van de haven wonen, denk er eens over na om op
zulke drukke dagen de auto thuis te laten. Lekker sportief op de fiets is ook een optie en kan
het parkeerprobleem aanzienlijk terug dringen.
Gelukkig zijn er ook veel positieve dingen te noemen. De haven krijgt weer zijn uitstraling.
Ondanks het slechte weer in het voorjaar is er een werkplicht geweest.
Naast het zomerklaar maken van de haven is er ook buiten deze werkplicht gewerkt en
melden leden zich aan om wat te kunnen doen. Hiervoor onze dank!!
Voor de winterperiode moeten nog diverse werken worden gedaan. Hiervoor wordt u
mogelijk nog benaderd.
Inmiddels zijn de volgende klussen geklaard:
•
•
•
•
•
•
•

in het Megapunt zijn nieuwe toiletpotten geplaatst, zowel in de douche- en
toiletruimte komt nog een betere afzuiging om het condensprobleem op te lossen.
werkkasten op de walkant zijn naar het havenkantoor verplaatst
bewijzeringsbordjes naar de containers voor huishoudelijk afval
AED gekeurd
informatiebord havenfaciliteiten, deze is klaar en wordt nog aan de buitenzijde van de
haven bij ligplaats B32a geplaatst.
ontbrekende paalkappen op de buispalen aangebracht
met de gemeente Weesp ben ik in overleg of er mogelijkheden zijn om aan de
buitenzijde van het hek de strook gras en onkruid te verwijderen en dit te verharden.
Nu houden wij het in de werkplicht bij, terwijl het een gemeentelijke taak is. Ik vind
dit te ver gaan en het is geen dankbaar werk. Ik hoop dat wij elkaar kunnen vinden
om het duurzaam op te lossen.

Nieuwsbrief Juni 2012

3

WVW Telefoon 0294-417366
E-mail:info@watersportverenigingweesp.nl

Even heel goed opgelet!!!!!
Als het weer meewerkt wordt in week 23 het onkruid op de haven aangepakt.
Naast maaien met een bosmaaier wordt er gespoten tegen het onkruid in de
tegels van de walkant.
Onderhoud buispalen
Het ligt in de planning om alle buispalen in de haven te coaten.
Wil een ieder zoveel mogelijk de aanwezige bekleding alvast van de palen
verwijderen??
We hebben een voorstel om bekleding groot in te kopen, de mensen die dit willen
Gebruiken kunnen dit tegen een nog te bepalen vergoeding bij ons verkrijgen.
Om de animo hiervoor te peilen kan dit d.m.v. een briefje in de brievenbus bij ons
worden gemeld.
Bij voldoende belangstelling kunnen wij dit in gang zetten.
Het ligt in mijn bedoeling om de haven op een universele wijze in te richten.
Ik wil iedereen bedanken die ons, als bestuur, de afgelopen periode met diverse
zaken hebben geholpen. Dit varieerde van passantenopvang t/m technische zaken
en soms ook heel goede en bruikbare tips.
Ik wens iedereen een super gezellig vaarseizoen en tot ziens op de haven.
Gerrit
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Van onze havencommissaris-admin:
Beste leden,
WiFi:
Zoals jullie misschien gelezen en opgemerkt hebben op de haven zijn wij voorzien van WiFi.
Ons netwerk is beveiligd met een wachtwoord. Het wachtwoord zal periodiek worden
veranderd, dit om misbruik van buitenaf te voorkomen.
Mijn gedachten om u alle te informeren over een wijziging van het wachtwoord wil ik jullie
allen vragen zich aan te melden op onze website.(http://www.watersportverenigingweesp.nl)
U kunt een verzoek indienen voor inloggegevens via het “contact formulier”. U wordt
doormiddel van een nieuwsbericht voorzien van het nieuwe wachtwoord indien gewijzigd.
Nu wij inmiddels leven in een digitaal tijdperk en beschikking hebben tot WiFi hebben wij
een forum geopend die echter enkel toegankelijk is voor leden van de vereniging.
Forum:
Nu zullen sommige van u denken : Wat is een forum ?
Een Online community waarin mensen kunnen lezen over onderwerpen die hen interesseren
en waar men reacties kan plaatsen. Er kunnen hele conversaties gehouden worden wat iets
weg heeft van chatten. U kunt bijvoorbeeld Watersport gerelateerde objecten te koop
aanbieden in het rubriek “Marktplaats”, maar natuurlijk ook uw vragen stellen over
onderhoud en of probleemoplossingen. Daarnaast zal er worden geprobeerd om
ontwikkelingen in de Watersport betreffende technieken worden geplaatst. De link naar ons
forum zal spoedig verschijnen op onze website.
De link is http://gratisforums.com/watersportverenigingweesp/index.php . Om bepaalde
rubrieken te bekijken dient u geregistreerd en ingelogd te zijn.
Een oproep aan aanwezigen bij het jubileum feest 12 mei j.l.
Wij zijn bezig met het verzamelen van foto’s die genomen zijn op het feest welk werd
gehouden op 12 mei j.l. op de “m.s. de Hydrograaf”. De reden dat ik u dit vraag is namelijk
als volgt: Er zijn toch best veel foto´s gemaakt op het feest naar mijn idee, deze foto´s
kunnen niet allemaal op internet worden geplaatst, mij leek leuk om een DVD Slide show te
maken en deze dvd te dupliceren en te geven aan de leden die aanwezig waren. Dit ter
herinnering van het naar mijn idee super geslaagd feest!
De DVD kan worden afgespeeld op elke dvd speler en zal een diavoorstelling afspelen met
geluid op de achtergrond.
Tot slot wil ik de feestcommissie Marco Voogt, Remco Homan, Douwe de Jong en de
recreatiecommissie bedanken voor hun fantastische inzet en geslaagd feest!
Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze stellen via mijn mail contact adres.
Ik wens u alle een zeer prettig vaarseizoen toe!
Danny
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Van onze recreatie commissie:
Paasklaverjassen 2012.
Het was weer een geslaagde avond met een volle bak 7 tafels. Dus weer 7 leuke
prijzen. Degene die de 1e prijs in de wacht sleepte was iemand die eigenlijk niet mee
wou spelen, aangezien hij niet zo goed kon kaarten. Althans zo dacht hij !
Remco Homan goed gedaan en van harte gegund, hij won de Halogeen oven.
1e prijs Remco Homan met 6535 punten en 3 marsen.
2e prijs Gerrit Silleman met 5836 punten en na loten ook de marsen prijs.
3e prijs Els Ritter met 5647 punten.
Dus er was deze keer hoog gekaart. Ook hadden we weer een tafel vol met prijzen
voor de verloting met als hoofdprijs een boodschappen mand.
Mocht je even goed nog niet in de prijzen zijn gevallen was er voor elke deelnemer
nog een schaaltje met paaseitjes.
Wij hopen dat een ieder het naar zijn zin heeft gehad, en wensen jullie allemaal een
fijne vakantie met heel veel mooi weer toe, en hopen dat wij jullie allemaal weer
mogen begroeten bij het kerst klaverjassen.
En natuurlijk vanaf eind september weer zaterdags in de kantine onder het genot
van een bakje koffie met een plakje overheerlijk cake van Willem de koekenbakker !
Jaap en Fijtje
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We moesten om 16.00 uur aan boord zijn van de m.s. de Hydrograaf, de meeste
leden waren om 15.30 uur aanwezig en werden verwelkomd met een glaasje
Prosecco. De muntjes waren uitgedeeld en de drank kon vloeien, en het feest
beginnen.
Het schip zou om 16.30 uur de trossen los gooien, helaas kregen we te maken met
motorproblemen en moest er een monteur aan te pas komen, nadat het probleem
hersteld was konden we na anderhalf uur aan de tocht beginnen. Helaas liet het
mooie weer die dag op zich wachten, gelukkig was het wel droog en zo af en toe liet
het zonnetje zich stiekempjes zien.
De drankjes werd door de bediening netjes aan tafel gebracht. Het koud buffet was
klaar gezet in het voorste gedeelte van het schip zodat iedereen kon pakken. Naast
overheerlijke buffet werd op het dek een heerlijke barbecue geserveerd. Echter voor
de wat oudere onder ons misschien wat lastig was, aangezien sommige wat moeilijk
ter been waren. Er liep een accordeonist in de rond en men kon uit volle borst
meezingen.
Benedendeks werd de muziek verzorgd door onze zanger en huisdeejay Remco om
de beentjes op de dansvloer te strekken, hier werd ‘s avonds dan goed gebruik van
gemaakt. Het was een zeer gezellige boel!
Nadat we weer afgemeerd waren in Weesp kon je nog een drankje drinken beneden
aan de bar, hier werd gretig gebruik van gemaakt.
Onze huisdeejay Remco gooide er nog een paar lekkere meezingers tegen aan zodat
wij een leuke afsluiting hadden !! Het was een geslaagde middag / avond.
Marco – Remco – Douwe en wederhelften

Bedankt namens Jaap en Fijtje
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Het zal u vast en zeker niet ontgaan zijn “Het Europees voetbal
Kampioenschap 2012 gaat van start !!!!!!!!!”

Normaliter is onze kantine in de zomerperiode gesloten maar bij
deze maken wij een uitzondering !!! Er is tijd voor een klein
voetbalfeestje.
Wij willen alle oranje voetbal supporters dan ook van harte
uitnodigen
op 9 juni a.s. !!!!!
De wedstrijd Nederland – Denemarken begint om 18:00 uur,
de deur van het Megapunt zal worden geopend vanaf 16.00 uur!
De drankjes die geserveerd zullen worden tegen betaling zijn:
Frisdrank, bier en wijn.
Wat een eventuele maaltijd betreft, hiervoor dient u zelf te
zorgen.
Wedstrijd : Nederland – Denemarken
Datum - tijd : 9 juni 2012 -18:00 uur
Locatie : Weesp, Megapunt vanaf 16.00 uur
Dresscode : Oranje !!!
Met vriendelijke groetjes,

Nieuwsbrief Juni 2012

“Voetbal commissie”
8
WVW Telefoon 0294-417366
E-mail:info@watersportverenigingweesp.nl

