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Van de bestuurstafel... 
 
We varen weer. 
De dinsdag competitie wordt, zoals gebruikelijk, op het scherpst van 
de snede gevaren op een nog ‘leeg’ Markermeer. Veel motorboot vaar-
ders zijn er ook al op uit geweest. 
Het weer is niet zo ongelooflijk stabiel als vorig jaar, maar best wel 
vaak zon en over het algemeen een behoorlijk straffe wind vanuit een 
andere kant dan we meestal gewend zijn. 
Lange tochten komen er aan, waar alvast voorbereidingen voor worden 
getroffen. 
 
Eén van de effecten van ouder worden zijn de zich steeds uitbreidende 
hoeveelheid herinneringen. Meestal voor anderen minder interessant 
dan voor jezelf, maar soms goed genoeg om met anderen te delen. Van die laatste komt er één 
bovendrijven die dat vaak doet, vooral in spannende situaties op het water. 
 
In 1981 gingen mijn broer en ik, we waren van plan een deel van de Engelse oostkust te ont-
dekken, met zijn 8,70m lange blanke teakhouten overnaadse sloep, de oversteek wagen van  
IJmuiden naar Lowestoft. Ongeveer 24u varen. De oorspronkelijke reddingssloep uit 1927 was 
omgetoverd tot een gaffel getuigd zeiljachtje met een boegspriet en 1 voorzeil. Een beroerde aan-
vangsstabiliteit, maar verder, zeker op wat ruimer koers, prima te varen. 
Een bijna nieuw rood 10pk Bukje zorgde voor de rest van de voorstuwing. 
We hadden nieuwe kaarten en tabellen, 2 magneetkompassen, een sumlog, een pijlradio, 2    
radarreflectoren, passers gradenbogen papier en veel zin en moed. We hadden geen marifoon 
om maar es wat te noemen wat we niet hadden. Ik ben van de praatjes en sterke verhalen, mijn 
broer is  van het serieuze werk en had alles, zoals proviandering, reisplan, reddingsmiddelen 
enz. enz. goed voor elkaar. 
De weersvoorspelling was stabiel met een licht ZZW windje, waarbij we iets te hoog zouden 
moeten varen.  
 
Ongeveer een half uur uit de kust trok het dicht. Wind was er niet en het zicht ongeveer 50m. 
De enige golven waren de midden en korte golf van de radio, waar van alles over het weer werd 
gezegd, maar niets over mist. Het zou dus zo wel optrekken. Bukje bij en gaan. 
Tot de kade muren van Lowestoft (mijn broer had met de primitieve middelen de we ter beschik-
king hadden een prima koers gevaren !) in de dichte mist. Twee reflectoren in de mast. Eén man 
voorop om, zeker in de shipping lanes, gevaren zo mogelijk op tijd waar te nemen. Toeteren, 
want dat hoort in de mist. Stil gaan liggen bij dreigend gevaar, want dat was toen het voor-
schrift. Zo nu dan zakten we naar beneden als er een groot schip voorbij voer. Dat we daarna 
ook weer omhoog kwamen namen we niet waar omdat onze harten stil stonden op dat soort mo-
menten met de dood heel dicht bij. Het ergste was dat we niemand op konden roepen, bijvoor-
beeld om te vragen of ze ons wel zagen. Harde wind, hoge golven, ruig: eng ? Ja soms, maar ik 
ben daarna in verhouding nooit meer bang geweest op het water. Nooit meer zonder marifoon 
gevaren (zelfs niet met de polderschuit: een handheld). Zodra betere communicatie of oriëntatie 
te koop is ben ik één van de eersten die het uitprobeert, zoals bijvoorbeeld de geweldige en veili-
ge AIS. 
 
Reken er op dat alle techniek stuk kan (en zeker op den duur altijd gaat !). Jonge kaarten en 
een ‘ouderwets’ kompas zijn prima ‘reddingsmiddelen’. Ik ga niet opnoemen wat eigenlijk zou 
moeten, maar wij van de Broekerhaven moeten altijd eerst over groot water en dat houdt nogal 
wat in. Hoe beter voorbereid en uitgerust hoe veiliger en geruster! 
 
Nog even heel wat anders. Tijdens de ALV heb ik iedereen bedankt die zich inzet voor onze club, 
tenminste dat dacht ik. Kees Meijne hielp me uit de droom, want ik had ons fantastische redac-
tieteam niet genoemd. Bij deze: Lenka en Toos wat zouden we zonder jullie zijn. In ieder geval 
met jullie een club met een geweldig clubblad wat met strenge regie en creativiteit wordt samen-
gesteld. Ik weet zeker dat ik namens alle leden spreek: bedankt! 
 
Sjoerd 
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Van de Redactie.. 
 

Op de voorpagina; Karel van het Grevelingenmeer. Wie ooit op het 

Grevelingenmeer heeft gevaren kent hem waarschijnlijk wel. Karel 

heeft er een gewoonte van gemaakt om met iedereen een stukje mee 

te varen. De kans is groot dat je hem treft. 

We wensen iedereen een mooi vaarseizoen. En als je nou een mooi 

plekje treft die je met ons wilt delen dan kun je ons altijd tippen. 

Ook foto’s zijn nog altijd welkom aan het emailadres van de redactie, 

we zien de inzendingen graag tegemoet. 

Lenka Struijs & Toos Sijs 

redactie@broekerhaven.com 
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Algemene Ledenvergadering WSV De Broekerhaven 
 

Datum  : Woensdag 27 maart 2019 

Plaats  : Clubgebouw 

Aanvang  : 20.00 uur  

 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. 
Er is nogal wat gebeurd op onze haven. Wallen opgeknapt, De Kolk uitgebaggerd, de overloop van de 
Woeste Hoogte naar onze kant is opgeknapt. 
De nieuwe weg (op de camping) maakt onze haven toegankelijker. 
Er zijn, voor zover bekend bij het bestuur, geen overledenen binnen de vereniging geweest het afge-
lopen jaar. We gaan een mooi vaarjaar tegemoet. Er is een goede opkomst voor de ALV maar er valt 
weinig te kiezen deze vergadering.  
 
2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
De volgende leden hebben zich bij het bestuur afgemeld voor de vergadering: 
Jos van Bockxmeer, Cees Schooneman, Bert Hovenkamp, Caspar Mooijman, Dirk Tolsma, Sjaak 
van de Ruit en Robert Walter. 
Robert Walter heeft een mail gestuurd naar de voorzitter met een aantal vragen die worden behan-
deld (o.a.) in de rondvraag. 
 
4. Verslag van de Algemene Vergadering van 29 maart 2018 
Verslag van de ALV van donderdag 29 maart 2018. De notulen zijn hierbij vastgesteld. 
 
 Acties / notulen van 2018 
Fietsen stallen op de kade 

Sjoerd heeft met de eigenaren van Eetcafé De Buren gesproken i.v.m. het stallen van fietsen op de 
kant. De zaak ligt iets genuanceerder. Het is onze wal maar wij hebben daar met niemand afspraken 
over gemaakt. Sjoerd heeft het idee dat er minder fietsen op de wal geplaatst zijn maar volgens een 
aantal leden is er niets veranderd. Bordjes plaatsen is geen optie. Vanuit B&W mocht men daar 
toentertijd fietsen daar stallen maar ook de gemeente heeft niks op schrift staan. Laten we proberen 
in vrede met elkaar om te gaan. 
Bestemmingsplan komt in 2021 te vervallen (vraag van Robert Walter). 
Er komt een andere constructie voor in de plaats. Onze rechten worden mogelijk gekoppeld aan het 
bestemmingsplan van Europarcs. We houden vinger aan de pols. Sjoerd heeft de gemeente hier wel 
naar gevraagd maar ze weten nog niets. 
 
5. Verslag secretaris 
De secretaris doet verslag van de hoofdpunten van de bestuursvergaderingen sinds de ALV in 2018. 
Het bestuur heeft in 2018 vijf keer bij elkaar gezeten met de volgende agendapunten: 

 Opvolging bestuur. 

 Overlast van zand vanuit Europarcs. Er zijn matten geplaatst tegen de hekken. 

 De Kolk is inmiddels weer helemaal op diepte 

 Water onder het gebouw. Dit is nog steeds een zorg. Op dit moment is er minder water onder het 

gebouw maar in natte periodes is waterafvoer van Europarcs niet in orde. 

 De kade aan de noordzijde bij Van der Meulen is vervangen 

 De relatie met Europarcs is goed. 

 Het vervangen van de ketels moet dit jaar aangepakt worden want de watertemperatuur is te 

laag. Offertes worden opgevraagd. Simon Visser: de schakelaar moet ook nagekeken worden. Het 
ventilatiesysteem moet namelijk gelijk met de douches aangaan. 

 
Het verslag is vastgesteld. Ruud wordt bedankt. Het verslag wordt separaat in het archief gevoegd. 
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6. Verslag penningmeester en Jaarrekening 2018/Balans 2018 (bijgevoegd) 
De penningmeester geeft een toelichting op de balans 2018. 
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening 2018. 
Het verslag is vastgesteld. Ruud wordt bedankt. 
 
7. Verslag kascontrolecommissie 
Gertjan Segers geeft toelichting op de door Carl Burgman en Gertjan Segers uitgevoerde kascontro-
le. Alles is akkoord bevonden.  
Gertjan Segers en Marius de Boer zijn beschikbaar voor de kascontrole over 2019 met als reserve lid 
Carl Burgman. Het verslag wordt in het archief gevoegd. De commissie wordt bedankt. 
 
8. Begroting 2019 en 2020 
De penningmeester geeft toelichting op de begroting van 2019. De leden gaan akkoord. 
 
9. Tarieven 2020 voorstel 
Tarieven voorstel: 

Verhoging tarieven voor ligplaatshouders is van € 9.25 naar € 9.75 gegaan. 

Er is geen verhoging van de tarieven voor passanten, deze is met € 1.20 gelijk gebleven. 

 
10. Verslag commissie jeugdzeilen (Peter van Laar) 
Het seizoen is goed verlopen. De bezetting van instructeurs is in orde en er worden komend seizoen 
nieuwe, jonge, mensen ingewerkt. We willen betere resultaten en daarom wordt de lesgeving aange-
past. Tijdens het afzeilen afgelopen jaar was er veel wind en zeegang en dat was lastig voor de kin-
deren. I.v.m. veiligheid wordt dit veranderd. Iedereen wordt bedankt alle hulp tijdens het afzeilen. 
Er waren dit jaar slechts 19 kinderen op de les. Omdat we dat aantal te laag vinden willen we dat 
opvijzelen door wederom te adverteren, scholen te bezoeken en uit te kijken naar andere mogelijkhe-
den. 
 

11. Verslag commissie wedstrijdzeilen (Ron Laan) 

Zoals elk jaar beginnen we met de skippers meeting waarin de handicaps bekend worden gemaakt 
volgens een vastgesteld algoritme. Door het mooie weer zijn er 15 wedstrijden gezeild. Het gemiddeld 
aantal deelnemers was 12. We hebben een hoog percentage wedstrijdzeilers. Wel had men veel hin-
der van het toenemende fonteinkruid en de verwachting is dat dat alleen maar erger wordt.  
De competitie is gewonnen door Ron Laan, Frank Fit werd 2e en André Kruisdijk 3e. 
Annette wordt bedankt voor het verzorgen van de kantinediensten. 
Ook voor de 12-uurs en de taartenrace hadden we een goede opkomst. Het was een fantastisch sei-
zoen en we hopen dat 2019 ook zo zal verlopen. 
 

12. Verslag havencommissie (Jan de Vries) 

Tijdens de vijf gehouden werkdagen zijn o.a. de volgende taken opgepakt: 

 Er zijn steigers in de kolk geplaatst (Willem Wiese en Louis Witteman worden bedankt). 

 Er zijn bomen gesnoeid en tuinonderhoud uitgevoerd. 

 De tuinbanken zijn geschilderd en de gele kleur van het clubgebouw ook. 

 De steiger bij het jeugdzeilen is vervangen. 

 Er zijn wilgenmatten geplaatst door Europarcs. 

 Water onder het gebouw is nog steeds een zorg maar bestuur is in overleg met Europarcs. 

 Tijdens de storm in maart is er een boom omgewaaid en tegen het gebouw aan gevallen. Er staan 

nog twee verrotte bomen. Sjoerd heeft al aantal keer gebeld met de gemeente om de bomen weg 
te laten halen. 

 De gemeente heeft bestrating vernieuwd rondom de kolk. 

 De traptreden bij de bruggetjes en ook de trapleuningen zijn gemaakt. 

 Simon Visser is toegetreden tot de havencommissie (in de plaats van Simon Groot) en heeft gelijk 

vastgesteld dat de douches niet heet genoeg zijn. 
 
13. Verslag havenmeesters (Jan Redeker) 
Zes havenmeesters hebben zich weer beschikbaar gesteld en zijn de gastheren van de passanten en 
natuurlijk ook dienstverlenend naar ligplaatshouders. 
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Het fonteinkruid heeft wellicht passanten gekost maar de opbrengsten zijn gelijk gebleven aan 2017. 
We zijn blij met de geweldige Broekerzeepost waarin alles altijd vermeld staat. 
Dit jaar hebben we drie jubilarissen onder de havenmeesters: Jaap Rood, Peter Beers en Jan Redeker 
vervullen hun taak namelijk al 10 jaar! Een groot applaus! De andere drie gaan ook voor de 10 jaar. 
De havenmeesters zijn 2018 probleemloos doorgekomen. We hebben vier groepen ontvangen en de 
kantine heeft grote aantrekkingskracht op groepen passanten. Havenmeesters stellen zich dan ook 
beschikbaar.  
De nieuwe kapitein voor de havensleepboot is Simon visser. Rick van Houten en Kees Meijne hebben 
het onderstel voor havensleepboot opgeknapt. 
We hebben ook een nieuwe ‘leugenbank’ op de punt van de haven met een geweldig uitzicht. Hier 
heeft Kees Ettema voor gezorgd. 
De havenmeesters hebben er weer zin in komend jaar met alle leden.  
Jan Redeker wordt bedankt. 
 
Sjoerd heeft al bloemen gegeven aan de jubilarissen tijdens havenmeestersetentje. De havenmeesters 
worden bedankt en hopelijk gaan ze allemaal nog lang door. 
 
14. Verslag evenementencommissie/ feestcommissie (Peter van Laar) 
Peter van Laar doet verslag van de evenementencommissie. 
Evenementen commissie is tevreden met deze hechte groep leden die deelnemen aan alle evenemen-
ten zoals de goede opkomst bij de Midwintermaaltijd. Hier zijn altijd meer aanmeldingen dan plaat-
sen. 
Het Broekerhavenweekend was ook een succes. Met 18 boten naar Lelystad gevaren. Jong en oud 
neemt deel aan deze weekenden. Ook komend seizoen staan er weer leuke activiteiten op de agenda 
maar daarover meer in de volgende Broekerzeepost. Suggesties zijn altijd welkom! Iedereen een pret-
tig vaarseizoen.  
Bert en Annelies Biesenbeek en ook Ans van Laar worden bedankt voor alle hulp. 
 
15. En bedankt… 
Voor alle commissieleden en havenmeesters. Applaus voor iedereen. 
 
16. Goedkeuring van het door het bestuur in het jaar 2018 gevoerde beleid 
Excuses namens Sjoerd i.v.m. griep tijdens de vorige ALV. 
Instemmend applaus voor het bestuur. 
 
17. Bestuursverkiezing: Ruud Bakker en Marius de Boer zijn aftredend en niet herkiesbaar. Het 
bestuur stelt Hans Limburg en Lenka Struijs voor als kandidaten om de opengevallen posities in te 
vullen. De bestuursleden betreuren het vertrek van Ruud Bakker en Marius de Boer en zij krijgen 
hiervoor een presentje.  
Hans Limburg en Lenka Struijs worden als nieuwe bestuursleden aangenomen en er volgt een ap-
plaus. De taken zullen nu weer worden verdeeld en daarover wordt iedereen t.z.t. op de hoogte ge-
bracht. 
 
18. Voorstellen 
Voorstellen konden tot 20 maart 2019 schriftelijk bij het bestuur worden ingediend maar er waren 
geen voorstellen voor tegenkandidaten. 
 
19. Rondvraag 

Robert Walter:  

 Zonnepanelen plaatsen i.v.m. stijging energieprijzen. 

 Warmwatertappunt. Daar zijn we nog niet mee bezig. Wel met nieuwe ketels. Wellicht wordt dit ge-

lijk mee genomen.  

 Het pad van de kantine naar het havenhoofd voorzien van stelconplaten. Er zitten soms holle 

ruimten tussen de tegels. Hier wordt naar gekeken/overlegd met havencommissie. 

Ron Laan: 

 Kunnen in het vaarseizoen de hekwerken voor de ramen van het clubhuis aan de havenkant 

weer worden verwijderd? Er wordt per direct afgesproken dat deze er voortaan tijdens de laatste 
werkdag in het voorjaar eraf gaan. 
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Simon Visser: 

 Zou het clubgebouw gezelliger willen maken bijvoorbeeld d.m.v. een spanplafond, ook voor be-

tere akoestiek. Dit wordt een actiepunt. 

 Kok uitnodigen voor advies voor ketels/verwarming. Er worden bij meerdere bedrijven offertes 

opgevraagd. 
 John Caspari: is het rendabel om nog ketels te plaatsen of beter met bijvoorbeeld een 

warmtepomp? Er wordt ook gekeken naar alternatieven. 

Kees Ensink: 

 Heeft last van klapperende vallen in De Kolk. Het was de vlag van de overhaal en het is inmid-

dels al verholpen. 

Bart Swart: 

 Codeslot. De 4 gebruikte knopjes zien er anders uit. De rest is roestig. Er zit inmiddels een nieuw 

codeslot op. 

 Bij de Woeste Hoogte is de trap vernieuwd maar dat stuk ertussen niet. Het loopt in een wig. 

Je moet over de betonnen rand lopen en blijven opletten. Het is officieel alleen een pad van de 
sluismeester. 

Louis Witteman: 

 Kunnen we vooraf prijs afspreken voor het hijsen? 

Hijswerk valt buiten verantwoordelijkheid van bestuur maar hierover is het volgende gezegd: De 
hijscommissie spreekt dit bedrag van te voren af met de hijser. Het bedrag wordt evenredig ver-
deeld over het aantal boten dus dit kan per jaar verschillen. De hijscommissie spreekt dit af 
met de firma Boots. 
 Ron Laan: er zijn tekort vrijwilligers en Boots zet daar ook personeel voor in.  
 Jaap de Boer stelt voor meer prijzen op te vragen bij andere hijsers. Dit moet hij opne-

men met de hijscommissie. 
 Hottem Veenstra: denkt dat de kraan van Schot geen masten kan hijsen. 

Peter van Laar: 

 Jongeren die les willen geven maar geen lid zijn, mag dat en zijn die verzekerd? Instructeurs 

mogen lid worden maar hoeven geen lidmaatschap te betalen. 

Bart Desaunois: 

 Stroom op de openbare weg mag, maar je moet dan aan boord blijven ‘s nachts. De haven-

meester haalde hem vroeger uit het stopcontact. Hoe denkt het bestuur erover? Want er zijn 
nu stekkers in het stopcontact maar er is niemand aan boord. 
Wanneer je boot aan walstroom ligt dan moet er wel een meetsnoer aanzitten voor 24 uurs ge-
bruik zodat het gemeten kan worden.  
 Peter Beers: stekkers moeten erin kunnen blijven.  

Ischka IJzer: 

 Handhaving brugspringers in de zomer? 

Er wordt vaak actie ondernomen door havenmeester, politie is hier ook op de haven geweest. We 
kunnen hooguit handhaven op burgerplicht.  
 Ron Laan: misschien camerabewaking om af te schrikken? 
 Filmpjes gemaakt maar de politie doet er niks mee. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat 
 ze doen. 
 Jan Redeker: havenmeesters hebben dit serieus geprobeerd. Ze worden uitgelachen en 

soms krijg je zelfs boze ouders op je dak. Wij geven in ieder geval geen toestemming en 
proberen te handhaven.  

 

20. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 21.18 uur. 
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Marius de Boer en Ruud Bakker worden bedankt 

door Sjoerd Bakker voor hun jarenlange inzet in het 

bestuur. Hans Limburg en Lenka Struijs zijn hun 

opvolgers. 

Welkom aan Hans Limburg 

Marius neemt de bloemen van Sjoerd in ontvangst Ruud neemt de bloemen van Sjoerd in ontvangst 
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FEMKE HOOIVELD 

Ik ben Femke Hooiveld, ik ben 17 jaar en ik 
woon in Bovenkarspel. Ik zit op school in 
Amsterdam bij het ROC, voor de opleiding 
Hotelmanagement/Ondernemer, Manager 
Hotel & Restaurant.  

Ik heb inmiddels een paar lessen gegeven en 
ik vind het superleuk! Dit omdat ik het leuk 
vind om de kinderen nieuwe dingen te leren 
over het zeilen. Zo kan ik wat ik in al die ja-
ren heb geleerd weer doorgeven en zo hoop 
ik ook dat er meer kinderen komen zeilen.  
Ik geef 2 keer in de week les bij de tweede 
jaars. Dit doe ik met Ben en Dani. Ook geef 
ik les bij 2-mans zeilen, dit doe ik met Tom 
en Jurrien.  
Zelf ben ik als klein meisje ook begonnen bij 
Broekerhaven waar ik 3 jaar heb gezeild. Al 
snel kwam ik erachter dan ik zeilen echt ge-
weldig vond, toen snel door naar Enkhuizen 
en daar de rest van mijn cwo’s gehaald. Hal-
verwege dat jaar heb ik mijn eerste wedstrijd 
gevaren in Enkhuizen. Na die wedstrijd heb 
ik ook de wedstrijd gevaren in Hoorn. Hier 
ben ik ook het volgende jaar gaan zeilen om 
daar wedstrijdtrainingen te volgen. Al wil je 
langer door varen in de Optimist en op zoek 

Jeugdzeilen 

Het jeugdzeilteam is een aantal jonge instructeurs rijker om hand-en-spandiensten te 

verlenen bij de zeillessen. 

We stellen ze graag even aan u voor: 

bent naar uitdaging, zou ik zeker wedstrijd 
gaan zeilen! Ik heb twee jaar wedstrijd gezeild. 
Op een gegeven moment ben je te groot voor de 
optimist en toen heb ik ervoor gekozen om in 
Medemblik catamaran te gaan varen. Op dit 
moment vaar ik zelf niet meer. Superjammer 
maar misschien weer over een paar jaar.  
Ook vind ik het superleuk om te reizen en leu-
ke dingen te doen met vrienden, zoals uitgaan. 
  

JASPER TEN HOVE 

Hallo ik ben Jasper ten Hove en ik ben 17 
jaar en ik woon in Grootebroek. Ik doe een 
HBO studie in Alkmaar, namelijk technische 
informatica. Dit is een studie waar je veel met 
computers etc. doet.  
Ik vind het super leuk om zeilles te geven om-
dat ik de jeugd mee wil geven dat zeilen een 
leuke sport is en het zou leuk zijn als meer 
mensen dat inzien. Dus ik hoop door les te ge-
ven een nieuwe generatie in de sport te bren-
gen. Dit jaar geef ik les aan de kinderen die 
het eerste jaar in de Optimist gaan, dit doe ik 
samen met Peter.  
Toen ik zelf begon met zeilen kreeg ik les van 
Peter. Daarna heb ik 3 jaar bij Broekerhaven 
in de Optimist gezeild. Na die 3 jaar in de Opti-
mist ben ik bij het Regatta Center in Medem-
blik over gegaan op de Splash, dit is een leuke 
sportieve boot voor na de Optimist. Dit jaar zeil 
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DANI BUIS  
Hallo, ik ben Dani Buis en ik ben 13 jaar oud. 
Ik woon in Bovenkarspel en zit op de RSG in Enk-
huizen. 
Ik vind het leuk om te helpen bij het zeilles geven 
omdat ik het leuk vind om andere kinderen/
mensen bij iets te helpen of iets bij te brengen. 
Dit doe ik bij de 3de jaars met Femke en Bert. 
Zelf heb ik 4 jaar gezeild, 3 jaar in een optimist en 
1 jaar in een Topaz. 
Ik hou heel erg veel van varen met mijn motorboot 
met mijn vrienden en natuurlijk van zeilen!!! 
Groeten, Dani 

MENKE KLETON 

Ik ben Menke Kleton en ik ben 17 jaar. 
Ik woon in Venhuizen en ik zit op het Hout- 
en Meubilerings College in Amsterdam en 
ik doe de opleiding Creatief Vakman 
(vrouw). 
Ik geef les bij de 2de jaars optimisten sa-
men met Wim en Emiel. Zelf zeil ik al 5 
jaar. Ik ben begonnen in een optimist en 
daar heb ik 2 jaar in gezeild. Alleen de giek 
kwam wel heel vaak tegen mijn hoofd want 
hij werd wel klein en dan ook nog een 
zwemvest aan. Daarna nog een 2 jaar in 
tweemansboot gevaren. We waren met een 
oneven aantal ik was vaak als 5e. Ik wilde 
ook graag wat nieuws en nu zeil ik voor het 
tweede jaar ergens anders en ook in een 
andere boot. Mijn andere hobby's zijn 
schaatsen in de winter en ik doe graag 
trucjes met mijn skeelers. Ik heb ook een 
bijbaantje namelijk: jachten schoonmaken. 

ik voor het 4e of 5e jaar in de Splash en onder-
tussen heb ik mijn eigen Splash. Hiermee doe 
ik ook wedstrijden bij de combi Zuiderzee. Dit 
zijn leuke wedstrijden wanneer je begint met 
wedstrijdzeilen en ervaring wilt op doen. Daar-
naast heb ik nog een jaar les gehad in een ca-
tamaran. Ook windsurfen heb ik gedaan maar 
zeilen blijft leuker.  
Naast zeilen vind ik het leuk om te fotograferen 
en om bezig te zijn met computers.  
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 Broekerhaven weekend 

22 & 23 juni 2019 
Het is bijna weer zover, de maand juni komt eraan en dus is het weer de 

hoogste tijd voor een uitje. 

Omdat we al heel wat uitstapjes hebben gemaakt, wordt het wel steeds las-
tiger om iets leuks te bedenken maar toch zijn we er naar onze mening in 

geslaagd om een passende invulling te realiseren. 

De locatie wordt deze keer Medemblik. We zullen aanmeren aan de speci-
aal voor ons gereserveerde en vertrouwde kade bij kasteel Radboud. Van-
wege de reservering is het wel van belang dat we vroegtijdig weten met hoe-
veel schepen we aankomen. We hopen te kunnen rekenen op een maxi-

maal aantal. 

Op zaterdag 22 juni om 10.00 uur zal onder het genot van een bakkie leut 

het palaver plaats vinden. 

Zoals gebruikelijk gaan we gezamenlijk aan de BBQ en dat houdt het vol-
gende in: Een ieder zorgt voor zijn eigen vlees en toebehoren, drankjes, ta-

fels en stoelen. Wij zorgen voor de BBQ. 

Tot slot een tipje van de sluier: Dit uitje krijgt een Frans tintje. 

Opgeven: Graag vóór 15 juni via een email naar 
pjj.van.laar@quicknet.nl  of bel: 06-34 44 17 61 

  

De Evenementen Commissie 
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Hierbij willen wij u informeren over het vaarverbod rond Marker Wadden, de eilandengroep in 
aanleg in het Markermeer.  
In opdracht van Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten voert Boskalis de aanleg van de Eerste 
Fase Marker Wadden uit.  
De haven van het grootste eiland is in september 2018 geopend, daar bent u van harte wel-
kom. Kijk voor aanmelding en reservering op www.markerwadden.nl of in de Blue Water App. 
De andere eilanden zijn nog in aanleg. Daarom is het verboden om het gemarkeerde werkge-
bied in het Markermeer met vaartuigen in, uit of door te varen zonder ontheffing (zie tekening).  
Binnen het gemarkeerde gebied wordt regelmatig met groot materieel gewerkt en zijn plaatse-
lijk ondieptes aanwezig. Dit werkgebied waar het vaarverbod geldt is gemarkeerd met gele be-
tonning met een algeheel vaarverbod als topteken.  
Zie ook het Verkeersbesluit zoals op 5 februari 2016 is gepubliceerd in de Staatscourant 
(jaargang 2016, Nr. 5298, RWSV2015-00007314). 
In het zuiden van Marker Wadden is een lange zanddam aangelegd waar komend broedseizoen 
vele vogels broeden. Dit is een kwetsbaar gebied waar het vaarverbod vanzelfsprekend ook 
geldt.  
Wij verzoeken u voor uw eigen veiligheid en de rust van de broedvogels, dit vaarverbod in acht 
te nemen.  
 
Markerwadden 

Vaarverbod rond Marker Wadden 
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Allerlei 

FijneFijneFijneFijne    

zomerzomerzomerzomer    

Vakantie!Vakantie!Vakantie!Vakantie!    
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Ik maak een afspraak met mevrouw, die nog een beetje aarzelt, maar ja, zegt ze, 
het zal toch moeten, nietwaar? Meneer vindt het heel gezellig om te vertellen. 
Waar ik normaal een stapeltje Broekerzeeposten afgeef voor bezorging, ga ik nu 
ook eens naar binnen en maak uitgebreid kennis met twee wel heel gezellige en 
spraakzame watersporters.  

NAAM:     Bart & Tiny DesaunoisBart & Tiny DesaunoisBart & Tiny DesaunoisBart & Tiny Desaunois    
GEBOREN: Bart is op 3 april 1933 geboren in de Molenstraat in Grootebroek en Tiny op 13 au-

gustus 1935 in Broekerhaven.  

GEZIN:  Bart en Tiny groeiden beiden op in de Streek. Na de lagere school ging Bart naar de 

BNS (Bisschoppelijke Nijverheidsschool) in Voorhout om te leren voor timmerman. 

Zijn vader (en ook zijn opa al) waren zowel schuitenmaker als aannemer. Hoewel 

het leren hem niet moeilijk afging moest hij toch maar wat met zijn handen gaan 

doen. De opleiding in Voorhout duurde 3 jaar en omdat het zo ver van huis was zat 

Bart daar als jongetje van 13 al die tijd intern. Hij mocht 3 keer per jaar naar huis; 

met Kerst, Pasen en in de zomervakantie.  

 Tiny ging na de lagere school naar de huishoudschool, want dat hoorde gewoon zo 

in die tijd. Ze ontmoetten elkaar op de kermis in Grootebroek en zijn inmiddels 

ruim 60 jaar getrouwd. Ze kregen samen 4 zoons: Jan (1959), Dirk (1961), Bart 

(1963) en Marc (1968), waar vooral moeder Tiny het druk mee had.  

BEROEP:  Nadat Bart’s vader in 1963 een ernstig ongeluk kreeg nam zoonlief per direct het 

aannemersbedrijf over. Dat was wel even wennen, van loondienst naar opeens alle 

verantwoordelijkheid voor de zaak van vader. Hun eerste huis was boven de brand-

weergarage in Grootebroek. Omdat Bart lid was van de vrijwillige brandweer konden 

ze daar voordelig wonen. Bart is wel 35 jaar lid geweest van de brandweer!  

 Naderhand verhuisden ze naar het huis aan de Zesstedenweg waar ze ook wat 

schapen achter het huis hadden. Jaarlijks waren ze getuigen van de vele lammetjes 

die er geboren zijn.  

Tiny & Bart 

Wie is wie…?  Wie is wie… ? Wie is wie… ? Wie is wie…?  Wie is wie… ?  Wie is wie… ?  Wie is wie…?  Wie is wie… ? Wie is wie… ? Wie is wie…?  Wie is wie… ?  Wie is wie… ?  Wie is wie…?  Wie is wie… ? Wie is wie… ? Wie is wie…?  Wie is wie… ?  Wie is wie… ?  Wie is wie…?  Wie is wie… ? Wie is wie… ? Wie is wie…?  Wie is wie… ?  Wie is wie… ?   
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 Tiny was de steun en toeverlaat van het gezin maar ook van het personeel. Ze 

kwamen er altijd graag een bakkie koffie doen in de keuken bij moeder Tiny in 

huis. 

 Zoon Bart heeft het aannemersbedrijf overgenomen. Het bedrijf bestaat al sinds 

1890! 

HOBBY’S:    Tiny heeft vroeger veel getennist en speelde met veel plezier bij toneelvereniging 

Euripides in Grootebroek. Nu leest ze graag boeken op haar favoriete plekje voor 

het raam in huis.  

 Bart zat vroeger bij de fanfare (Irene) en speelde trompet. Hij heeft zelfs eens opge-

treden in het Concertgebouw in Amsterdam toen ze meededen aan het Nederlands 

Kampioenschap voor fanfare. Ze werden helaas 2e en het steekt hem nog steeds 

dat de Limburgers hen toen aftroefden. Zijn trompet heeft hij aan de wilgen gehan-

gen en tegenwoordig puzzelt hij graag en kijkt hij veel naar sport op televisie. En 

als de wedstrijd te spannend wordt, dan zetten ze de tv uit! Daarnaast heeft hij 

veel interesse in alles wat met de bouw te maken heeft en zo volgt hij vanuit zijn 

woonkamer de nieuwbouw van het Streekhof op de voet. Er ligt een verrekijker in 

de vensterbank en daarmee ontgaat hem niets. 

TYPE SCHIP: Een Pikmeerkruiser. 

NAAM SCHIP: Voordat ze 12 jaar geleden deze Pikmeer kruiser kochten, hebben ze 3 boten ge-

had. De eerste boot was een zeilbootje: de Jadibama, vernoemd naar hun kin-

deren. De tweede was ook een zeilboot en heette de Des II. De derde was ook een 

zeilboot en heette de Des III. 

 Hun huidige boot heet Catharina. Zo heette ze al en dat kwam goed uit want 

Tiny’s doopnaam is ook Catharina. Zo was het ook weer een familienaam. 

CONTACT MET DE WATERSPORT: Dat kwam eigenlijk door de kinderen. Die waren van jongs 

af aan lid van de zeeverkenners en vonden op gegeven moment dat het tijd werd 

voor een eigen zeilboot. Dus kocht Bart een klein maar spiksplinternieuw zeilboot-

je voor de jongens, die al gauw te klein werd... Tiny vond het zeilen ook leuk 

(zonder haar was Bart nooit ergens geweest!) dus er kwam al snel een grotere. 

VAKANTIE:  Toen de jongens kleiner waren gingen ze er met de caravan op uit in Europa. Toen 

het eerste zeilbootje kwam ging die ook mee, óp de caravan naar Noorwegen! 

 Later verkenden ze varend menig land. Zo zijn ze naar Parijs gevaren, naar Berlijn, 

Zeebrugge, naar hun kleindochter die in Maastricht studeerde en vele andere 

plaatsen in Nederland. Dat doen ze nu nog steeds graag. Het verschil is dat ze 

geen haast meer hebben. Waar ze vroeger altijd aankwamen en daags erna weer 

vetrokken, zo blijven ze nu geregeld een paar dagen liggen. Lekker rustig aan! 

 Omdat hun kinderen nogal reislustig zijn, zijn ze in vele landen geweest. Zoon 

Dirk woont momenteel in Australië en ook die hebben ze al eens bezocht. Hun an-

dere zoon Marc vaart in Caribisch gebied rond en ook met hem zijn ze (Tiny 1 x en 

Bart wat vaker) meegezeild op prachtige grote zeilschepen. Aan die reizen bewaren 

ze ook hele mooie herinneringen. 

FAVORIETE MUZIEK: Ze luisteren graag naar de radio, 100% NL vinden ze wel gezellige mu-

ziek. 

Wie is wie…?  Wie is wie… ? Wie is wie… ? Wie is wie…?  Wie is wie… ?  Wie is wie… ?  Wie is wie…?  Wie is wie… ? Wie is wie… ? Wie is wie…?  Wie is wie… ?  Wie is wie… ?  Wie is wie…?  Wie is wie… ? Wie is wie… ? Wie is wie…?  Wie is wie… ?  Wie is wie… ?  Wie is wie…?  Wie is wie… ? Wie is wie… ? Wie is wie…?  Wie is wie… ?  Wie is wie… ?   
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FAVORIETE DRANK: Bij aankomst in de haven drinken ze altijd allebei een biertje. Daarnaast 

ook graag een wijntje, Tiny wit en Bart rood.  

FAVORIETE GERECHT (aan boord): Ze eten eigenlijk alles aan boord. Maar met een 4-pits gas-

stel kun je ook wel alles klaarmaken… Bart vindt alles lekker wat Tiny hem voor-

schotelt, hij is een dankbare gast aan tafel. Favoriet op de boot zijn wel de een-

pansgerechten (ondanks de 4 pitten)… 

WIE KOOKT ER AAN BOORD: Tiny. Bart eet alles op.   

FAVORIETE BOOT (als geld geen rol speelt): De huidige boot is eigenlijk perfect. Ze hebben 

het 26-jarige schip helemaal naar hun zin gemaakt. De bekleding, de gordijnen, 

een mooie tent in Tiny’s favoriete rode kleur en afgelopen jaar is de boot nog even 

gespoten en weer als nieuw! 

DAT WIL IK NOG KWIJT: We liggen fantastisch in Broekerhaven, tussen 2 kroegen, in De Kolk 

en hopen hier nog jaren te kunnen blijven liggen. Bart komt er dagelijks voor de 

sociale contacten op de haven. Even mooi op de fiets heen. Soms drinken ze er sa-

men gewoon even koffie en genieten ze van het uitzicht. 

 Wat betreft Bart hadden ze de brug nog wel een beetje mogen verhogen zodat hij er 

meteen onderdoor kan varen. 

VRAAG VAN PIERRE: Vaar je al langer dan je getrouwd bent, Bart? 

HET ANTWOORD VAN BART: Nee, dus. We gingen pas varen toen de kinderen tieners waren.  

VOLGEND SLACHTOFFER: Henk Duister 

VRAAG VAN BART & TINY: Wanneer gaan wij met jouw mooie zeilboot eindelijk eens een tocht-

je maken, Henk? Namens Tiny & Bart. 

De Redactie 

Catharina 
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KNRM dag 

Zaterdag 11 mei 2019 

Op zaterdag 11 mei hadden wij bijzonder lekker weer in Wijdenes. De catering van de 

KNRM was ook heel top. Koffie en thee was er genoeg en om 12 uur hadden wij een 

heerlijk broodje kroket (warm) en ham en kaas op een bolletje. Ook was er "appeltaart". 

Peter van Laar begon er aan te eten. De grap was dat alles bevroren was (vandaar de 

close up van de appeltaart!). Daar hadden wij verschrikkelijk om gelachen. De animo 

die dag was vooral in de middag heel goed. Een paar hadden zich op gegeven voor het 

eerstejaars zeilen.  

Menke, Wim, Yur, Peter en Emiel 

Taartje voor Peter 

Hapje voor Wim 

Spullen klaarmaken 

Bevroren? 

Mooi spandoek voor promotie jeugdzeilen 
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Enige tijd geleden werd ik benaderd door de KNMR met de vraag of wij hen op zaterdag 

11 mei wilden ondersteunen tijdens de open dag. De leden van het jeugdzeilen stemden 

daar mee in, en dus stonden wij ’s morgens om 9.00 uur klaar om e.e.a. te vervoeren 

naar Wijdenes. Een Topaz en twee Optimisten met onze nieuwe banners gingen mee en 

werden aldaar op de aangewezen plek uitgestald. We waren een echte blikvanger en kon-

den nu duidelijk laten zien wie we zijn en wat we doen. De opkomst was vooral ’s mor-

gens niet groot, waarschijnlijk door de schrale noorderwind en andere activiteiten in de 

nabije omgeving. ’s Middags ging het beter en werd er goed gebruik gemaakt van het 

aanbod om onder begeleiding in de Optimisten te varen. Het was al met al toch nog een 

mooie dag waar wij vooral hebben gewerkt aan PR voor onze vereniging. 

Peter van Laar 

Zo gaat het lekker, Yur 

Menke Wim 

Peter, Wim en Yur 

Hard werken, Peter 

Trossen los en varen maar 
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Talentenmiddag van De Molenwiek 

Op dinsdag 14 mei was er op de lagere 

school De Molenwiek een talentendag. Op 

zo’n dag kunnen kinderen hun talent to-

nen aan hun medeleerlingen. Loïs Hooiveld 

liet de kans om haar talent ten toon te la-

ten spreiden niet voorbij gaan. Even voor 

de goede orde; Lois heeft bij ons zeilles in 

groep 1 van het tweemans zeilen en kreeg 

het voor elkaar om met z’n tienen, onder 

begeleiding van Juf Loes en Juf Anne, naar 

onze vereniging te komen. Om exact 12.30 

uur stonden ze op de stoep en kon ik ze 

binnen onder het genot van een glaasje li-

monade verwelkomen. Middels een heel 

eenvoudig mini lesje proberen wat te laten 

proeven van de zeilkunst. Daarna was het 

zwemvesten aan en rustig lopend naar ons 

nieuwe boothuis waar twee Optimisten en 

een Topaz klaar stonden om e.e.a. te laten 

zien en uit te leggen. Ja en toen ging het 

gebeuren, de kinderen keken er naar uit… 

varen natuurlijk! Zes in de havendienst en 

vier op sleeptouw in twee Optimisten, op 

naar de BR1 waar geruild werd van plaats 

en uitleg gegeven over de boei(en). Zo heb-

ben we nog een paar keer gewisseld en was 

het uiteindelijk een groot feest. Na het in 

ontvangst nemen van een lekkernij van 

Ans, en een keurig dank u wel van de kin-

deren kwam aan deze leuke onderbreking 

ook weer een einde waar ik met plezier op 

terug kijk. 

Peter van Laar 

Verslag van Loïs:Verslag van Loïs:Verslag van Loïs:Verslag van Loïs:    

We gingen naar Broekerhaven op de 

fiets met juf Anne. 

Toen we daar aankwamen kregen we 

eerst limonade en daarna kregen we 

uitleg over een Optimist en de wind. 

Toen we buiten waren kregen uitleg 

over hoe we de Optimist op moesten 

tuigen. We deden 2 bootjes in het wa-
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ter en we deden alleen het stuur en 

het zwaard in de boot. Toen gingen 

we met z’n tweeën in een Optimist. 

Met een touw werden we meegesleept 

door de boot van Peter. 

Op het water kregen we uitleg over de 

boeien. Toen iedereen in een bootje 

geweest was gingen we ze aftuigen. 

En toen kregen we van Ans wat lek-

kers en gingen we terug naar school. 

Het was een leuke middag! 

Loïs Hooiveld 
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Wedstrijdzeilen 

Elke dinsdagavond is er competitiezeilen bij de WSV. Zie de kalender op 

pagina 28 voor exacte data en starttijden. 
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BC Wedstrijden & Evenementen 2019 

WEDSTRIJDEN DATUM TIJD 

Skippers mee�ng 02 april 20.00 uur 

Dinsdagavond compe��e I 09, 16, 23, 30 april 1e start 19.15 uur, 2e start 19.30 uur 

 07, 14, 21, 28 mei  

 04, 11, 18, 25 juni  

 02, 9, 16 juli  

Dinsdagavond compe��e II 27 augustus 1e start 19.00 uur, 2e start 19.15 uur 

 03 en 10 september  

12 uurs Broekerhaven 07 september Palaver 08.30 uur - Start 09.00 uur 

Taartenrace 22 september Palaver 11.00 uur (met koffie & gebak) 

StarEjd wordt 6jdens de koffie bekend gemaakt 

Prijsuitreiking compe��e 12 november 20.00 uur 

 

EVENEMENTEN   

Nieuwjaarsrecep�e 06 januari 16.00 - 18.00 uur 

Midwintermaal�jd 24 februari 16.00 uur 

Algemene Ledenvergadering 27 maart  20.00 uur 

Seizoens opening 07 april 15.00 uur 

Broekerhavenweekend 22 & 23 juni  

Afzeilen jeugd 08 september 10.00 uur 

Seizoens afslui�ng 27 oktober 15.00 - 20.00 uur 
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Havenmeesters aan het woord 
Havenmeesters uut winterslaap... 

Nou ja, uut winterslaap? Eigenlijk is iedere havenmeester toch nog één maand actief geweest en 

zijn de havenmeesters elke maandag bij elkaar gekomen om de “DDH” een riem onder het hart 

te steken en om met elkaar lekker te… juist ja, te palaveren! De jaarvergadering is weer voorbij, 

de drie jubilerende havenmeesters zijn door het bestuur gehuldigd en wij allen gaan met frisse 

moed weer aan de slag. Van woensdag tot woensdag is elke havenmeester in totaal 5 weken “de 

klos” tijdens het zomerseizoen 2019. Geloof het of niet: ze genieten ervan! Vooral als er groepen 

schepen komen. Ook dit seizoen hebben zich al enkele watersportverenigingen gemeld: De Pie-

terman WSV uit Volendam zou op 13 en 14 april met 15 schepen bij ons het vaarseizoen ope-

nen. Het zeer koude weer en de sterke wind speelden ze echter parten en slechts 5 schepen 

waagden de tocht. De overige kwamen met de auto om ’s avonds in de kantine de verhalen te 

horen van de “die hards”. De andere WSV uit Volendam, “Volendam” geheten, komt op 25 en 26 

mei met 10 á 15 boten en houdt, bij goed weer, een barbecue op de punt.                                                      

Van 1 tot 2 juni komt traditie getrouw de WSV “De Kreupel” uit Andijk bij ons het “Rondje 

Noord Holland” afsluiten met een gezellig samenzijn in de kantine waar de diverse bemanningen 

van de boten de opdracht tentoonstellen die zij tijdens de tocht hebben gefabriceerd met ludieke 

prijzen voor de meest originelen. Van 15 tot 16 juni komt de club van Talinn schepen met 8 bo-

ten. Uit de gewisselde mails blijkt dat ze er reuze zin in hebben.                                                              

Een oude bekende en ook nog lid van onze vereniging geweest met een plek voor zijn Bayliner in 

de binnenhaven is: Herr Brandt, destijds verblijvend op de “Camping Platz”, hij komt van 30 

juni tot 6 juli en wil met eigen ogen aanschouwen hoe de “Camping Platz” geworden is en mailt 

dat hij nog dierbare herinneringen aan die tijd heeft. Nostalgie? Natuurlijk heten wij ze allen 

van harte welkom en zullen we ze, net als onze eigen leden, in de watten leggen!!!                                           

De binnenhaven is weer uitgediept; de buitenhaven steekt met gunstige wind 2.20m, zo blijkt 

uit een recent bezoekend diepstekend schip. Zoals ieder jaar roepen wij onze uitvarende motor-

boot- en zeilschip eigenaren om buitengaats reclame te maken voor onze mooie, goed ge-

outilleerde haven waar gastvrijheid, rust en ruimte kenmerkend zijn.                                                         

Ook uw gezondheid houden wij zelfs in de gaten. 

De havenmeesters hebben een herhaling cursus 

gevolgd in re-animeren. Alhoewel “anima” ziel be-

tekent, gaan wij niet zover! (Dat laten we aan an-

deren over)! Het is de bedoeling dat zij adequaat 

kunnen reageren bij zoiets onverhoopt. Het daar-

voor benodigde apparaat staat op resort Marker-

meer, maar er zijn plannen om zelf een dergelijk 

apparaat aan te schaffen. 

De vereniging leeft op alle fronten. Heeft u het re-

clame bord van JEUGDZEILEN al gezien? Als ha-

venmeesters waren we diep onder de indruk. Pet-

je af! Wat een PROMO voor de promotie dag. 

De havenmeesters. 

 

P.s. Heeft U het al gezien?                                                                                              

De ganzen zijn herrezen.                                                                                

De binnenhaven wordt weer goed bewaakt!                                                                                

Dus… geen dieselolie meer morsen!  
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JRO 

Jaap Rood 

JRE 

Jan Redeker 

PB 

Peter Beers 

JDV 

Jan De Vries 

GS 

Gertjan Severs 

KM 

Kees Meijne 

HAVENMEESTERS 

Telefoon: 06-2140 4698 

Ledenbestand 
Aangemeld als lid van onze vereniging: 

 
Sabine Abbink 
De Buurt 28 
1606 AG  VENHUIZEN 
 
Sjon Koomen 
Kruislaan 46 
1601 PM  ENKHUIZEN 
 
 
 
 

Volgens artikel 1.4 van het Huishoudelijk    
Reglement wordt over de toelating van 
een nieuw lid door de algemene ledenver-
gadering beslist indien tenminste 5 leden 
binnen 3 weken na deze publicatie tegen 
de toelating bij het bestuur hebben ge-
protesteerd. 

Rooster havenmeesters 2019 

De havenmeester is altijd telefonisch te benaderen c.q. aanwezig op het havenkantoor. 

Op afspraak kan er ook contact in het havengebouw zijn. 
De dienstdoende havenmeester is de enige van de havenmeesters die te spreken is. 

05 GS 

12 JRE 

19 KM 

26 PB 

  

JUNI 

03 JDV 

10 PB 

17 JDV 

24 JRO 

31 JDV 

JULI 

07 GS 

14 PB 

21 KM 

28 GS 

  

AUG 

04 JRO 

11 PB 

18 GS 

25 JRO 

  

SEPT 

02 PB 

09 KM 

16 JDV 

25 JRE 

  

OKT 
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32 Aanleveren kopij uiterlijk vrijdag 30 augustus 2019 bij redactie@broekerhaven.com 

Foto pagina 

Ingezonden door GJ Schultz 


