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13 december - algemene ledenvergadering
Op woensdag 13 december 2017 hebben we weer onze jaarlijkse ledenvergadering. Om 20:00
uur in de kantine op de haven.
Zet de datum alvast in je agenda.
De vergaderstukken worden je binnenkort toegezonden.

Van het bestuur
De zomer zit er weer op. Ondanks het wat mindere weer is er toch
door de meeste leden een hoop gevaren en is er op onze mooie
haven een hoop gebeurt. De nieuwe bediening van het hek is in
gebruik genomen en heeft over het algemeen goed gefunctioneerd.
Door het extra toegangshek is de parkeerdruk wat meer verdeeld.
Ook de toegangscode voor de passanten werkt prima. Heel wat
minder administratie en minder zorgen om de uitgeleende sleutels.
Ook de camera's hebben hun dienst bewezen.

Een nieuw bestuurslid
Zoals vele van jullie waarschijnlijk al hebben gezien is het kantineteam flink uitgebreid. Er zijn
inmiddels zes leden die bij toerbeurt actief zijn in onze kantine. Een van deze teamleden is
Greetje ten Teije.
Greetje heeft aangegeven de coördinatie van de kantinewerkzaamheden op zich te willen
nemen. Ook wilde zij plaatsnemen in het bestuur. En daar zijn wij blij mee.
Door deze bestuurs-uitbreiding zijn we weer voltallig. De taken kunnen daardoor ook weer beter
verdeeld worden. De verdeling is nu als volgt.
https://watersportvereniging-weesp.email-provider.nl/web/0yzyveaqfp/bwxtyhi2sr
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Ron van Gaelen – havenmeester
Greetje ten Teije – kantinebeheer (ad interim)
Ron van Gaelen deed de laatste maanden al de meeste bestuurlijke taken rond het
havenmeesterschap, zoals het technisch beheer, het organiseren en aansturen van de
havendienst, de installatie en beheer van wifi en de camera’s en het toewijzen van ligplaatsen
aan nieuwe leden. Nu is hij ook schakel naar het havenmeesterteam en is voor hij het
aanspreekpunt voor alle zaken betrekking hebben op de haven.
Het team van hulphavenmeester blijft gewoon zo als het was. Zij blijven zorgen voor opvang
van passanten. En daar zijn we erg blij mee!

In memoriam Gerard Kiela en Henny Poort
Afgelopen zomer zijn twee (oud-)leden van onze vereniging overleden: Henny Poort en Gerard
Kiela. Zij waren jarenlang lid van onze vereniging.
Wij wensen de families van Gerard en Henny veel sterkte toe!

Een terugkijkje op het lustrum feest
Op 23 september 2017 vierden wij het 40-jarig bestaan van onze vereniging. Een groots feest
op een mooie lokatie in Mijnden. De middag werd ingezet met een shantykoor, met als één van
de koorleden Gerrit Kroon, onze oud-havenmeester. Tijdens een geweldig verzorgd diner was
er een optreden van twee zangers.
Maar liefst 74 leden waren aanwezig, waarvan er vele met hun eigen boot gekomen waren.
We kijken terug op een geslaagd feest met mooi weer.

https://watersportvereniging-weesp.email-provider.nl/web/0yzyveaqfp/bwxtyhi2sr
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Onze nieuwjaarsreceptie - 14 januari
Onze volgende happening komt er al weer aan! Zet hem alvast in je agenda:
Op zondag 14 januari 2018 vieren wij het nieuwe jaar met onze gebruikelijke receptie. Gezellig
met een hapje en drankje.
Vanaf 16:00 uur is iedereen van harte welkom in de kantine op onze nieuwjaarsreceptie.

Van de havenmeester
Telefoonnummer
Nu we een havenmeester én een haventeam hebben, zijn er ook twee telefoonnummers
Havenmeester (Ron van Gaelen): 06 - 1122 4814
Haventeam (voor passanten): 06 - 3839 7883
Het nieuwe nummer van de havenmeester is voor vragen, klachten, onderhoudsproblemen, etc.
Het oude vertrouwde nummer van het haventeam is voor passanten en om te melden wanneer
je wat langer afwezig bent met de boot.
Zelf uw vingerpier schoonhouden
De afgelopen jaren zijn alle vingerpieren gerenoveerd. De bedoeling is dat ieder lid de
vingerpier naast zijn ligplaats schoonhoudt. Helaas zien wij dit vaak mis gaan, vooral bij de
kleinere maat boxen. Wij willen nogmaals vragen om, zo nu en dan, wanneer je de boot toch
schoonmaakt, even een emmer en borstel ter hand te nemen en de vingerpier schoon te
maken. Zo houden we met zijn allen de haven netjes.
Geen zwemtrappen blokkeren
Ook zien wij op een aantal plekken stootwillen bevestigd op de trapjes aan het einde van de
vingerpieren. Dat is niet de bedoeling. Deze trapjes zijn ervoor om veilig uit het water te kunnen
klimmen als iemand in het water is gevallen. Zeker als het water koud is, moet dat snel kunnen.
Dat is van levensbelang.
Als u een stootwil zó hebt gemonteerd dat deze het uit-het-water-klimmen verspert, dan vragen
wij je dringend voor uw en onze veiligheid, die stootwil weer te verwijderen.
Melden als u een tijdje weg gaat
Helaas is het nog steeds zo, dat leden de haven voor meer dan twee nachten verlaten en dit
niet aan ons melden. Ons vriendelijk, maar nadrukkelijke verzoek is, om dit wél te doen!
Melden is heel eenvoudig: even een app-je of telefoontje naar de haventelefoon en het is
geregeld. Telefoonnummer: 06-38397883.
Alleen op deze manier kunnen wij de ligplaatsen optimaal verhuren aan passanten. Dat levert
de vereniging extra inkomsten op! En dat merk je als lid uiteindelijk weer in je portemonnee.
Bovendien is het sociaal: je helpt hiermee een mogelijke passant. Zelf vind je het ook fijn als je
als gast in een andere haven een plekje kunt krijgen.
Toewijzing van ligplaatsen
De vaste ligplaatsen voor leden worden toegewezen door het bestuur. Ron van Gaelen is
hiervoor je aanspreekpunt. Ligplaatsen voor passanten worden toegewezen door het
havenmeesterteam.
https://watersportvereniging-weesp.email-provider.nl/web/0yzyveaqfp/bwxtyhi2sr
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Het wordt zeer gewaardeerd als je een passant helpt met aanmeren en hem welkom heet op
onze haven. Maar het toewijzen van een box en het afrekenen, dát doet het
havenmeesterteam.
Problemen met de nieuwe steigers
Misschien is het je ook opgevallen, de nieuwe composiet steigerplanken scheuren op veel
plekken bij de bevestigingsschoeven.
Wij hebben dit mankement met onze steigerleverancier besproken. Het is een garantiekwestie
en we zijn in afwachting van een passende oplossing.

Vijfmaal havendienst!
In de afgelopen periode zijn er in vijf havendiensten georganiseerd. In totaal hebben maar liefst
veertig leden zich ingezet voor de haven. Alle onkruid is verwijderd, de steigers zijn
schoongemaakt, er is nieuwe verlichting aangebracht op de kantine en op het haven kantoor en
nog veel meer.
Onze hartelijke dank voor zoveel inzet!
De haven ziet er weer strak uit.
Heeft u een suggestie of heeft u iets gezien dat opgelost moet worden? Meld het bij Ron van
Gaelen (havenmeester@wv-weesp.nl).

Nieuws van de kantine
De kantine is op de zaterdagen weer OPEN. bent allen weer
van harte welkom voor een kop koffie of een versnapering.
Nieuw kantineteam
We hebben innmiddels een geheel nieuw kantineteam. Het
team bestaat uit: Gert, Don, Henny en Peter, Wil en Esther.
Ideeën?
Heeft u ideeen of wilt u het kantineteam helpen? Neem dan
even contact op met Greetje ten Teije (kantine@wv-weesp.nl).

Wist u dat...
er weer veel schoonmaakwerk in de haven is gedaan.
door vogels te voeren de haven weer vervuilt en er dan weer extra schoonmaakwerk moet
worden gedaan.
honden aangelijnd dienen te zijn in de haven, dat is prettiger voor iedereen
bijna alle ligplaatsen weer verdeeld zijn.

Graag verwelkomen wij onze nieuwe leden
Kom je ze tegen op de steiger, maak eens een praatje zodat ze zich welkom voelen!
Bart Groen, box A15
Arnest Mostert, box B11
Hans Janssen, box B21

Marco Gijzen, box A26
Daniël Kraaijenbrink, box C02a
Hans de Waal, box A49

Toiletwater: vang het op!
https://watersportvereniging-weesp.email-provider.nl/web/0yzyveaqfp/bwxtyhi2sr
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Begin deze zomer werden wij benaderd door de bewonersvereniging Aquamarin.
Onze buren maakte zich zorgen over de zwemwaterkwaliteit. In de Aquamarin kom wordt
namelijk zomers best veel gezwommen. Meer dan bijvoorbeeld in Smal Weesp.
Op hun verzoek willen wij het lozingsverbod voor pleziervaartuigen bij jullie onder de aandacht
brengen. In Nederland worden jaarlijks tienduizenden mensen ziek door het zwemmen in door
bacteriën vervuild oppervlaktewater. Vaak gaat het om maag- en darmstoornissen maar ook
aandoeningen aan de luchtwegen of gehoorgangen kunnen hierbij optreden. Met name
kinderen zijn kwetsbaar, dit omdat zij relatief veel water binnen krijgen
Het toiletgebruik, lozen van zwartwater in het oppervlaktewater, is daar voor een deel debet
aan. Daarom willen wij aan al onze leden met klem vragen om gebruik te maken van de
vuilwatertank of het chemisch toilet. Op deze manier dragen wij met zijn allen een steentje bij
om het zwemwater rond onze haven aangenaam te houden.
Overigens bevindt zich aan de overzijde van de haven in Smal Weesp een afpompinstallatie.
Daar kun je het zwart water dus weer eenvoudig kwijt. Ook het chemisch toilet kun je hier legen.
(Dus a.u.b. niet in onze sanitaire ruimte!)
Mocht je niet in het bezit zijn van een vuilwatertank dan is er geen man overboord. De sanitaire
voorzieningen in het megapunt zijn aangesloten op het riool. In dat geval verzoeken wij je
vriendelijk om daar naar het toilet te gaan.
Het bestuur wilde uiteraard wél graag weten of de zorgen van onze buren gegrond waren.
Kunnen wij onze leden wel met een gerust hart in de haven laten zwemmen of moeten wij
adviseren om dit vooral niet te doen? Onder het motto: "Meten is Weten" hebben wij deze
zomer op een drukke bezochte en zonnige dag bij de meldsteiger watermonsters laten nemen.
Deze zijn geanalyseerd door het adviesbureau “De Wit”, dat voor ons ook de legionellacontroles uitvoert. Het resultaat van de analyse was positief! De haven heeft zeer schoon
zwemwater! Wat dat betreft kunt prima een paar baantjes trekken of lekker verkoelen in ons
natuurwater komende zomer.
Uiteraard doet dit niets af aan bovenstaand pleidooi, want we willen natuurlijk wel dat “ons”
water fris blijft.

Gerda's Column
In de zomer van 2017 liggen we met de boot in Terschelling naast een
visserman: Kees. Kees heeft met zijn twee broers een eigen bedrijf en
kan je alles vertellen over vissen, krabbetjes en weet ik wat voor
ander soort zeewaardig gewriemel.
Hij is getrouwd en heeft twee schattige kids. Zijn vrouw zorgt voor de
kinderen en hij is vijf dagen en nachten van de week op zee. Hij heeft
twee weken zomervakantie en een week vakantie in de winter.
Inmiddels liggen zij hier nu al een paar dagen in de haven en als we aan de praat raken vertelt
buurman ons dat hij de zee mist. Als hij hier over de zee uitkijkt dan verlangt hij er naar om weer
uit vissen te gaan. Twee weken met vrouw en kids opgesloten in een haven is toch wel heel erg
lang. Hij kijkt regelmatig over boord en ziet meer in het water dan wij met z‘n allen.
“De vissen zijn tegenwoordig ook niet meer zo gezond, hè buurman”, zeg ik. “Wel nee”, zegt
buurman, “met eb en vloed spoelt er telkens schoon water de zee in. Je moet je vis ook altijd bij
een echte visboer kopen en geen gekweekte rommel bij de supermarkt.” Daar zit wat in.
Hij vertelt over soorten krabben en hun gewoontes. Wanneer ze uit hun holletjes komen en
wanneer je deze soort kunt vangen. Hij verkoopt ze aan mediterrane landen als delicatesse. Het
zijn de zogenaamde Langoustine krabben. In Nederland is daar geen markt voor.
Kreeften gaan door het leven als de koningen der schaaldieren. Maar krabben hebben meer
smaak, vertelt het internet mij, als ik op zoek ben naar een plaatje van een Noordzeekrab. En
ook niet alle soorten gaan levend de pan in, heb ik mij laten vertellen.
https://watersportvereniging-weesp.email-provider.nl/web/0yzyveaqfp/bwxtyhi2sr
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Kees vertelt ons ook een triest verhaal. Regelmatig maken ze mee dat er katten als verstekeling
aan boord zitten. Daar komen ze dan midden op zee achter. Dat is vreselijk, want door de
golven zijn de katten zo van slag en angstig dat, wanneer ze de kat proberen te vangen om in
een doos te doen en wat eten te geven, zo’n kat prompt over boord vliegt. En tja, dan kun je
niets meer op een wilde zee. Het was hun al een paar keer gebeurd. Als ik dit verhaal hoor, ben
ik blij dat wij niet aan zee wonen en dat Schipper veilig in een pension zit als wij gaan varen. Ik
moet er niet aan denken.

Colofon
Deze nieuwbrief is een uitgave van de Watersport Vereniging Weesp
Aquamarin 116
1382 KN Weesp
e-mail: info@wv-weesp.nl
website: www.wv-weesp.nl

Bestuur
Marc Feeterse (voorzitter)
Janny Wendel (secretaris)
Wim Blankenstijn (penningmeester)
Ron van Gaelen (havenmeester)
Greetje ten Teije (kantineheheer a.i.)

Facebook

Website

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
https://watersportvereniging-weesp.email-provider.nl/web/0yzyveaqfp/bwxtyhi2sr
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uw adresboek.

https://watersportvereniging-weesp.email-provider.nl/web/0yzyveaqfp/bwxtyhi2sr
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