WV-Weesp Nieuwsbrief - juni 2017

Bekijk de webversie

WV-Weesp - Nieuwsbrief
Inhoud
Van het bestuur
In memoriam Bernd Ritter
Lustrum feest
Ons nieuwe havenmeester team
Nieuws van de kantine

Legionella-preventie
Aanpassingen aan het havenhek
Wist u dat...
Gerda's Column
Colofon

Van het bestuur
Het zomerseizoen is weer aangebroken. We hebben hard gewerkt om
alles weer voor u in orde te maken.
Er is havenonderhoud gedaan door de leden
Alle zijsteigers zijn inmiddels vernieuwd
De drinkwaterinstallatie is verbeterd
Het havenhek is aangepast
Alle nieuwe leden hebben een box gekregen
Er is een PIN-apparaat in het havenkantoor
Eigenlijk te veel om op te noemen.
Alle vaste liggers zijn weer gearriveerd uit de winterberging. De eerste passanten zijn al weer
langs gekomen.
Ook hebben we ons openingsfeest achter de rug. Een gezellig samenkomen met de boten in
Nederhorst den Berg. Kortom ons seizoen kan beginnen.

In memoriam Bernd Ritter
Op 1 mei overleed na een lang ziekbed, het actieve en betrokken lid van onze vereniging Bernd
Ritter.
We zullen Bernd missen in onze haven en wij wensen Els veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Terugkijken op het openingsfeest

Lustrumfeest
Op 23 september 2017 vieren wij, zoals u waarschijnlijk allemaal al hebt vernomen, ons achtste
lustrum. Wat we gaan doen is nog steeds een verrassing, maar u kunt zich daar al wel voor
inschrijven.
Inschrijven ..> (sluitingsdatum 1 juli 2017)

ONS NIEUWE HAVENMEESTERTEAM
Lex Brukman

Ko Hermans

Jan Hindrik Holm

GJ Schultz

Dit seizoen heeft de haven maar liefst vier leden, die samen de rol van havenmeester vervullen.
Deze havenmeesters werken bij toerbeurt. Zij vangen onze passanten op. Zij wijzen boxen toe,
geven informatie en ze zorgen voor het afrekenen van havengelden.

Telefoon van de havenmeesters

06 - 3839 7883
Gaat u weg met de boot...
Gaat u wat dagen varen met uw boot, laat het even weten!
Bel even met de havenmeester van dienst. Ook kunt u een whatsappje naar de telefoon van de
havenmeesters te sturen, dan zijn zij direct op de hoogte.
Tijdens uw afwezigheid kunnen we dan de box voor passanten gebruiken. Dat levert de
vereniging extra inkomsten, zodat wij de liggelden laag kunnen houden.
Dit geldt zeker voor de grote boxen aan de buitenkant. Daar zijn altijd passanten voor. Als u
daar ligt, ook al gaat u maar één nachtje weg, laat het ons weten! Het is jammer als we mensen
moeten wegsturen.
Belangrijk
Wanneer een boot twee nachten afwezig is zonder melding, dan gaan wij de box gewoon voor
passanten gebruiken. Als u pech hebt, is uw box bij terugkomst bezet. Dus altijd even melden!

Onderhoud van de haven
Het onderhoud van de haven en de havendienst wordt geregeld door Ron van Gaelen. Vaak
helpen andere leden ook mee daarbij. Daar zijn we blij mee!
Melden van onderhoudsproblemen kan direct bij Ron van Gaelen (bestuuralgemeen@wvweesp.nl).

Havendienst
Het ziet er weer strak uit met een mooie nieuwe kast voor het gereedschap.

Nieuws van de kantine
De kantine is gesloten van de zomer.
Op 30 september 2017 gaan we weer open.

Legionella-preventie
We hebben aan het begin van dit seizoen veel werk gemaakt van de legionella-preventie. Onze
hele drinkwaterinstallatie is gekeurd. Waarnodig zijn aanpassingen en verbeteringen gemaakt.
Er is een legionella-beheersplan opgesteld. Daarin staat precies wat er moet gebeuren om het
drinkwater in de haven veilig te houden.
De preventiewerkzaamheden, zoals spoelen en temperatuurmetingen, worden uitgevoerd door
André Visser.
Belangrijk
Wanneer u drinkwater inneemt voor uw boot, spoel dan eerst de slang goed door. Net zolang tot
er koud water uit komt. Vooral in de zomer is dat erg belangrijk.

Aanpassingen aan het havenhek
U hebt het ongetwijfeld gemerkt, we hebben aanpassingen gemaakt
aan het havenhek. Wat is er gebeurd en waarom?
Gemak
Ook het zijhek is nu te gebruiken voor iedereen. Met de zelfde sleutel
als van het hoofdhek. En voor het verlaten van de haven is helemaal
geen sleutel meer nodig.
Veiligheid
De haven kan nu altijd verlaten worden, ook zonder sleutel, gewoon
door een druk op de knop. Dat is vooral ook van belang bij
calamiteiten.
Passanten
De havenmeesters geven tegenwoordig (evt. per telefoon) aan
passanten de code van het hek. Dus geen gedoe meer met tijdelijke
sleutels, die weer terug moeten
Vuilnisophaal
De vuilnisophaaldienst heeft de code van het zijhek en kan dus altijd
de containers legen. Die hoeven niet meer door ons buiten te worden
gezet,

Wist u dat...
Dat honden aangelijnd dienen te zijn. Dus niet los lopen, of alleen
laten op de kade of de steigers.
U dat u in de zomer geen privéspullen op de kade mag stallen, dus
ook geen bijbootjes.
U uw boot schoon en toonbaar dient te houden.
U uw eigen vingerpier of de kade waar u langs ligt schoon dient te
houden.
U uw boot niet met drinkwater mag wassen.
U beslist niet op de meerpalen moet gaan staan.
Deze melding is een herhaling, maar het is echt levensgevaarlijk.
Wanneer je door de dekplaat zakt, zit je volledig klem. Ook deze
maand is het weer voorgekomen dat een kind erop stond.

Gerda's Column
Het zomerseizoen is weer begonnen en de boten mogen weer uit de
winterstalling. Als onze boot op 4 april te water gaat is het de
bedoeling dat ik mee zal varen van Urk naar Weesp.
Nu ben ik nogal een poeperd op het water en vertrouw niet snel iets,
bootjes hebben in mijn verbeelding vaker pech dan auto’s en na al dat
gesleutel aan de boot deze winter krijg ik het helemaal benauwd, stel
dat ze een plug zijn vergeten, je weet het tenslotte maar nooit. Laat
mijn stoere schipper deze testrit maar lekker met een andere
bootjesfreak vieren.
Marc vond mij maar een piepert en baalde dat ik stoere mannen op
ging bellen om met hem de tocht van Urk naar Weesp te maken.
Gelukkig zijn er altijd mannen te vinden die van spanning houden en
geen buikloop krijgen van een beetje tegenslag.
Afijn, om een lang verhaal kort te maken, wegvaren ging niet vanzelf
en op het water liep het ook een beetje anders dan verwacht.
Uiteindelijk kwamen ze stil te liggen ergens, tussen water en nog
meer water en moest de reddingsbrigade van de KNRM eraan te pas
komen.
Nadat de heren van de reddingsbrigade onze mannen en de boot
veilig in de haven van Blocq van Kuffeler hebben weten te
manoeuvreren, mogen de heren wachten tot er een monteur die
avond langs zal komen.
Als mijn schipper de volgende dag weer veilig thuis is, komen de
verhalen los. Marc heeft toevallig een kennis die bij het KNRM werkt
en die had hem verteld dat er cowboys op het water rondvaren die
bijna niet te onderscheiden zijn van de mannen van het KNRM. Als je
belt naar de kustwacht dan horen zij dat ook en komen als een gek
naar je toe varen om je te helpen waarna ze vervolgens tien procent
van de waarde van je schip op eisen. Gelukkig wist Marc dit en kon ze
zodoende van zich afhouden.
Dus voor de bootjesmensen onder ons: de KNMR helpt gratis! Wel lid
worden natuurlijk (“Redder aan de wal”, zie www.knrm.nl). Zij zijn er
ook voor eventuele slachtoffers. Als ze bij jou aan boord komen
nemen ze alles uit handen en mag jijzelf relaxen.
Volgens Marc ging alles er super professioneel aan toe. Naar mijn
idee hebben de heren wel genoten van deze onverwachte ervaring. Ik
ben niet zo’n held, maar ik ben blij dat er zulke geweldige mensen zijn
die je komen helpen. Plus al de inzet van de mensen uit onze haven.
Zonder hun was het toch heel wat minder relaxed geweest. Mijn
hartelijke dank daarvoor.
Ook wil ik hier van de gelegenheid gebruik maken om mijn dank uit te
spreken naar al die mensen die ons de afgelopen twee jaar, terwijl ik
ziek was, bemoedigd en gesteund hebben.
Inmiddels sta ik er weer heel wat beter voor dan twee jaar geleden en
ik kan jullie oprecht zeggen hoe fijn het is als er mensen om je heen
zijn die, niet alleen met jou, maar ook met je partner meeleven.
Dat is nu zo mooi aan een vereniging. Ik spreek hier dan ook de hoop
uit dat wij als vereniging oog mogen blijven houden, niet alleen voor
onze haven maar ook voor onze medemens in de haven, want wij zijn
niet de enige die met ziekte te maken hebben (gehad).
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u laposta@wv-weesp.nl toe aan
uw adresboek.

