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Van de bestuurstafel...
Vanochtend om 6.32u op 26 februari word ik, door controle van
mijn mailbox, geconfronteerd met een melding van Lenka of ik
een gebrek aan inspiratie heb, want ze heeft nog niks gezien na
haar oproep voor het volgende stukje in de BZP welke op de 17e
verstuurd is.
Nee, inderdaad nog geen inspiratie, want de mail is door mij over
het hoofd gezien.
Het toeval wil dat ik bij het wakker worden vanochtend dacht dat er als voorbereiding
van de ALV in maart nog een BZP uitkomt en ik werkelijk niet weet waar ik het over zou
moeten hebben, of het moet de tomeloze wind en de overdreven hoeveelheden regen zijn
van de huidige winter. En zie daar: ik had het eigenlijk al klaar moeten hebben.
Deze tijd van het jaar en zeker met de huidige weersomstandigheden, is nou niet echt
inspirerend om te fantaseren over het komende vaarseizoen of het moet al in combinatie
met het coronavirus zijn. Bijvoorbeeld dat bij uitbraak in Nederland (mogelijk al aan de
orde door een Duitser die besmet is en hier heeft gebivakkeerd) onze boten worden gevorderd en aan elkaar worden gekoppeld, met ankers vastgelegd midden op het Markeren IJsselmeer, de besmetten er op worden geplaatst en met Drones worden gevoed. Een
absurde fantasie misschien, maar de werkelijkheid is minstens zo absurd als je ziet hoe
er in de wereld op wordt gereageerd. Blijkbaar zijn we doodsbang voor de dood. Voor zover ik weet sterven er in de afgesloten gebieden in China minder mensen dan anders
omdat er nauwelijks verkeersdoden zijn en ander fysieke ongevallen vrijwel niet voorkomen. We zijn in Europa bijvoorbeeld doodsbang om betrokken te raken bij een terroristische aanslag waarbij ongeveer 150 mensen per jaar omkomen, terwijl we er niet bij
stil staan om kans te maken het einde van het jaar niet te halen door te sterven in het
verkeer, waar jaarlijks ruim 25.000 doden vallen. Hoe stom kan het zijn angst te hebben voor iets waarvan je 100% zeker bent dat het je overkomt, de dood dus. Omarm het
leven en geniet zoveel je kan. Zorgen over de toekomst is ook niet slim, behalve als je er
expliciet invloed op uit kan oefenen. Wees zorgzaam naar de toekomst. Zorgzaam om te
regelen dat het komende vaarseizoen een succes wordt. Regel het genieten en hou je
verre van zorgen waar je toch geen invloed op hebt.
Het lijkt een negatieve ondertoon te hebben, mijn verhaal, maar lees het goed en je zult
zien dat het over positiviteit gaat. Nogal nodig bij deze trieste winter. Iets waar we dus
geen invloed op hebben en wat daarom geen reden is om zorg over te hebben. Vast is
het de schuld van ons mensen en daarom met een piepklein stukje waar je invloed op
uit kunt oefenen ook iets van je zelf. Oefen, als je dat wilt, die invloed uit en heb er verder geen zorg over. Geen nut, geen effect.
We gaan vast en zeker weer een prachtig vaarjaar tegemoet. Geniet van elkaar en geniet
van jezelf. Regel vandaag voor jezelf de hemel, morgen zie je het wel en doet er dus niet
echt toe. Leef nu!
Sjoerd
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Van de Redactie..
Stuur ons een leuke foto en hij verschijnt op de cover! Albin Glaser
schrijft: Met recht mag er over BroekerhavenZEEPOST gesproken
worden. Hij is hier op Kaapverdië aangespoeld . Een zonnig plaatje
in winterse tijden. Wij verlangen naar het voorjaar, zodat we weer
het water op kunnen.
In dit nummer een emotioneel afscheid van de Swanneblom, die zo
lang in onze haven lag maar nu naar Enkhuizen is verhuisd. En afscheid van ons erelid Henk van Kleef. Aad Houweling schreef een
eerbetoon aan hem.
En natuurlijk alle informatie voor de Algemene Ledenvergadering.
De financiële informatie, die we altijd bij het maart nummer bijvoegen, houdt u nog van ons tegoed, dat gaan we voortaan anders verspreiden.
Veel leesplezier!

Lenka Struijs & Toos Sijs
redactie@broekerhaven.com
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Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 5 januari genoten we weer van de altijd gezellige nieuwjaarsreceptie in het
clubhuis. Een drankje en een hapje en een woordje van Sjoerd, het brengt een hoop gezelligheid en gaf iedereen de gelegenheid elkaar een mooi 2020 toe te wensen.
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Zeilen? Nee joh! Ja toch!
Voor een ieder die mij nog niet kent zal ik mij in het kort even voorstellen;
Mijn naam is Sjon Koomen, geboren in Wervershoof in het mooie jaar 1975 (dus
ongeveer 25 jaar terug als ik dat even snel uitreken). Ik ben gezegend met een geweldige zoon en een fantastische dochter en woon tegenwoordig in het mooie Enkhuizen.
Mijn verhaal qua zeilen begint enige jaren terug. En in tegenstelling tot wat u nu
verwacht was er geen sprake van een enorm enthousiaste start van een nieuwe
hobby. Sinds enkele jaren heb ik het genoegen en de daarbij behorende dorst om
André Kruisdijk (bij u allen wel bekend) tot een van mijn vrienden te mogen rekenen (dan weet je dat maar André ) en zoals bekend is André een fervent en soms
fanatiek zeiler, zo ook op de dinsdagavonden. En zo kon het gebeuren dat hij mij enkele jaren geleden de vraag stelde of ik als opstapper mee wilde deze avonden. Echter heb ik in al mijn onnozelheid
geantwoord, varen? Natuurlijk niet, dat is niks voor mij! En eigenwijs en halsstarrig als ik ben heb ik
dan ook mijn voet een tijd lang stijf gehouden (ik waai tenslotte niet met alle winden mee!).
Na privé een mindere periode wilde André mij echter nog steeds enorm graag van mijn vrije tijd en
ook mijn geld af helpen en dacht hij waarschijnlijk “de aanhouder wint”. Hij heeft mij toen overtuigd
als opstapper mee te gaan op de dinsdagavonden met de legendarische woorden “dan kun je leren
dat je ook met wind tegen vooruit kunt komen”! Tegen zoveel verbaal geweld kon ik natuurlijk geen
nee zeggen en zo kwam het dat ik begin seizoen 2018 met wankele benen aan boord gestapt ben van
de Privateer, alwaar ik een plaats in de kuip toegewezen kreeg en verder de mededeling dat ik overal
vanaf moest blijven (na die dag nooit meer zo relaxed gezeild). Gaandeweg de eerste voorzichtige
schreden gemaakt in de wereld die zeilen heet, eens de helmstok vasthouden (en enorm uit koers
raken), het zeil hijsen tot uiteindelijk spinnaker zetten enz. En daarnaast vooral heel heel heel veel
plezier hebben met elkaar en ontdekken dat zeilen geweldig leuk is, de sfeer op de dinsdagavond
competitief maar vooral gezellig!
Is alles dan alleen maar goed vraagt u zich nu waarschijnlijk af? Nee, natuurlijk niet! Het is altijd
maar wachten tot je mee mag en je wilt graag ook eens op andere dagen en je wilt graag zelf! Wil ik
dan zelf een boot? Nee zeg, dat is niks voor mij! Alhoewel… Nee joh, veel te duur! Toch eens in de
portemonnee kijken! U raadt het al! Inderdaad helemaal leeg dus geen boot voor Sjon, zet het maar
van je af. Maar het bleef toch kriebelen en na een kleine financiële meevaller toch nog eens na gaan
denken en nog eens gesproken met André. En wat bleek? Er lag in Broekerhaven nog een hele mooie
boot met een bord “te koop” erop. Een paar keer schichtig naar gekeken en vooruit toch de stoute
schoenen maar aan gedaan (u kent ze wel, met van die witte zolen eronder en bij de doorgewinterde
zeiler staat er waarschijnlijk Helly Hansen op) en Jaap Rood opgebeld. Het vervolg moge duidelijk
zijn, dankzij André en Jaap ben ik sinds mei 2019 de trotse bezitter geworden van mijn eigen zeilboot!
Maar nu nog solo gaan zeilen en dat blijkt dan weer heel iets anders. Vooral heel veel proberen en
nog meer fouten maken en door iedereen aangemoedigd en voorzien van advies gewoon opnieuw proberen en nog meer fouten maken. En dat heeft me veel verder gebracht dit jaar dan ik in mei had
durven dromen. Vastbesloten als ik was de dinsdagavonden met André te blijven zeilen want dat kan
ik nog lang niet zelf ben ik na voldoende aanmoediging toch ook die sprong maar gaan wagen en ben
zelf mee gaan varen op die avonden, en heb daarbij de spiegel van werkelijk elke deelnemer uitvoerig
mogen bestuderen. Maar wat was ik trots en wat een plezier!
Ook het Broekerhavenweekend van de partij geweest met mijn eigen boot en vervolgens diverse havens aan mogen doen en meerdere malen Friesland aan gedaan. Kortom een geweldig jaar! Met als
sluitstuk de motivatie wisseltrofee die nu een prominente plaats in de huiskamer heeft gekregen.
8

Graag wil ik nog afsluiten met een woord van dank:

André die mij enthousiast heeft gemaakt en nog steeds voor elke
vraag voor mij klaar staat.

Ischka die op mijn maidentrip even met mij mee is geweest.

Jaap Rood voor de geweldige boot.

John Buysman omdat hij de mast in is geklommen na een minder
intelligente actie van mij.

Peter van Laar voor een gezellige dinsdagavond op de Kornuit en
zijn nimmer aflatende enthousiasme.

Bert Biesenbeek die mij heeft laten zien hoe je over een helmstok
kunt struikelen.

Ron en Annette voor het enorme welkome gevoel dat ze me geven.

Bart ook bedankt, het is fijn dat iemand zich opoffert en soms na
mij wil finishen op de dinsdag.

Alle havenmeesters voor hun tomeloze in zet.

En ieder ander die ik vergeten ben te noemen maar die er toe bijgedragen heeft dat ik me enorm
welkom gevoeld heb in de Broekerhaven!
Ik wens iedereen een geweldig zeiljaar in 2020 en ben er graag weer bij!

Vriendelijke groeten, Sjon Koomen

Het Broekerhavenweekend - 20 & 21 juni 2020
Al een flink aantal jaren organiseert de evenementencommissie het
jaarlijkse uitje voor alle leden. Dat waren uitjes van verschillende
aard, en werden niet alleen, bijna altijd goed bezocht maar ook positief gewaardeerd. Daar zijn we natuurlijk blij mee, dat geeft een
goed gevoel.
Ook dit jaar gaan we dat weer doen en rekenen er op dat we weer
met zo'n 18 boten op stap gaan. Het Broekerhavenweekend is dit
jaar gepland op zaterdag 20 en zondag 21 juni. De laatste jaren
maakte we ook bekend waar we naar toe gingen en dat werd dan door ons bepaald. Bij ons
kwam het idee op om juist dat nou eens om te draaien en de leden te laten bepalen waar we
naar toe gaan.
Onze oproep is: Kom met een plan! Let wel het moet een bestemming zijn waar ook de motorboten aan mee kunnen doen. Als het kan, geef dan ook aan waarom je deze bestemming
kiest en wat er te doen is. Je hoeft het niet geheel uit te werken, het gaat ons om het idee. Een
idee om langer weg te blijven of eerder te vertrekken mag ook. B.v. vrijdag (middag) weg en zondag terug. (Dit doen we dan in overleg). Laat wat van je horen!
En zet in elk geval de datum vast in je agenda.
Ideeën graag mailen naar: pjj.van.laar@quicknet.nl

Seizoensopening
Op zondag 19 april uur gaan we weer beginnen aan een nieuw vaarseizoen.
We doen dit weer zoals gebruikelijk met een inloopmiddag en starten om
15.00 uur.
De boten liggen dan alweer een tijdje in het water en heb je vast nog wel wat
te rommelen, of heb je zelfs al wat gevaren die dag dan is het prettig om nog even bij te praten.
En gezellig is het altijd, zeker als jij er weer bij bent.
De Evenementen Commissie
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Midwintermaaltijd
23 februari 2020
Het was in het jaar 2007 dat wij zijn gestart
met de oprichting van de evenementencommissie (EC). Toen is er geopperd om een winterse
maaltijd te organiseren, tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2018 heeft de toenmalige EC een
datum geprikt om te bespreken hoe we dit gingen vormgeven. Deze EC bestond toen uit de
volgende leden Ron en Annette Laan, Nita en
Henk Hoogland en Ans en Peter van Laar. Er
werd toen afgesproken dat een ieder afzonderlijk een stamppot in elkaar zou draaien, welke
we dan gezamenlijk zouden gaan proeven. We
kwamen tot de conclusie dat we een gezellige
avond hadden gehad en bovendien heerlijk gegeten. Deze bevinding werd uitgeprobeerd met
de eerste wintermaaltijd, en het werd meteen
een grandioos succes.
bovenal heerlijk van smaak. We werden van
het begin tot het einde in het ongewisse gelaten
We noemden het toen: De Midwinter Stampwat er opgediend ging worden, maar Loes verpotmeeting.
telde ons op gepaste wijze, voordat de volgende
Vanaf dat moment werd het maken van de
gang werd geserveerd, wat de ingrediënten wamaaltijden op toerbeurt gemaakt door steeds
ren. Zie de menukaart.
weer verschillende leden. Hoe leuk is dat, je
ziel en zaligheid steken in een heerlijke maaltijd en deze delen met leden van de vereniging.
Let wel: Het is nooit de bedoeling geweest om
er competitie van te maken wie de beste maaltijd in elkaar draait. De opzet van dit evenement is altijd geweest en nu nog: De saamhorigheid.

Ik heb het al vaker gezegd, de saamhorigheid
in onze vereniging is groot en daar moeten we
zuinig op zijn. Zondag 23 februari j.l. vierden
we de 13e wintermaaltijd welke we tegenwoordig noemen: De Midwintermaaltijd. Deze keer
werd hij verzorgd door de koppels Loes en Theo
de Veer samen met Marja en Hottem Veenstra. Als afsluiting mocht ik de koppels bedanken
Ook nu was het weer een doorslaand succes!
met een bloemetje en chocolaatje.
Wat was dat mooi gemaakt en opgediend en
Merci - bedankt!
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De EC baadt in weelde want het koppel voor
volgend jaar is ook al bekend:
Annette en Ron Laan samen met onze Belgische leden Tony en Gaby Mathieu.
De Evenementen Commissie

MENU DU CHEFS:
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Wedstrijdzeilen
Beste wedstrijdzeilers,
Als we buiten zijn begint het nou niet direct te kriebelen om
weer aan boord te stappen. (Alhoewel, bij sommigen wel!)
Het duurt nog even.
Eerst de skippersmeeting op 7 april om 20.00 uur in ‘Schippers Welvaren’.
Er zal die avond ook het één en ander worden uitgelegd over
een nieuwe zeilwedstrijd, te weten Köster Sails Race around
the Island op zondag 26 april 2020.
En uiteraard worden de nieuwe handicaps bekend gemaakt.
We zien jullie, met bemanning, graag op deze avond.
Hartelijke groeten,
Ron en Annette Laan

De Broekerzeewebsite
Eind 2018, begin 2019 werd er een oproep geplaatst
of er een persoon zich beschikbaar wilde stellen om
de website van onze vereniging te voorzien van updates. Op die oproep heb ik gereageerd en ik kon
nagenoeg meteen aan de slag. Wat ik aan trof was
een wat oudere site welke nog amper kon worden
bijgehouden. Zeker in de huidige tijd is dat een nalaatste richting
de startlijn...
deel, veelAls
passanten
zoeken online.
De wat jongere
zeilers zullen waarschijnlijk enkel nog online naar
informatie zoeken voor een bezoek aan onze haven.
De oude website geschikt maken voor mobiele telefoons of tablets was niet mogelijk met het ontwerp.
Dat betekende óf aan modderen óf een compleet
nieuw ontwerp maken. Dat laatste is het geworden. Het nieuwe ontwerp moest het oude in ere
houden en het nieuwe mogelijk maken. Aan de voorzijde is qua uiterlijk niet super veel veranderd, maar aan de achterkant juist des te meer.
Doordat het een open platform is (iedereen vanuit de wereld bouwt eraan mee) zijn er ontzettend veel uitbreidingen mogelijk (ruim 54.000 opties). Hierdoor kan de website in de toekomst
voor van alles en nog wat worden ingezet. De website zelf gaat nog verhuizen, van de oude
server naar de nieuwe server. Dit alles zorgt ervoor dat het geheel weer helemaal bij de tijd is
voor de komende jaren.
Mocht je leuke ideeën hebben voor de website laat het me weten! Ik ben te bereiken via het
email adres: website@broekerhaven.com
Veel plezier met kijken!
I. IJzer
12
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Overleden Erelid - De heer Henk van Kleef
Henk van Kleef, erelid van onze watersportvereniging,
is op 12 december 2019 op 80-jarige leeftijd in Emmen
overleden. Henk heeft als actief lid van De WSV velen
gemotiveerd en nieuwe leden en nieuwe plannen aangedragen. Later als voorzitter gingen we met hem leren
navigeren om uiteindelijk met een aantal schepen de
Noordzee te trotseren. Er ging voor ons een wereld
open!
Zijn familie, vrouw Alie en dochter Linda, die een nieuwe omslag voor de Broekerzeepost ontwierp, wist hij
geregeld in stelling te brengen. Met de bouw van een
nieuw clubhuis werd een grote som geld d.m.v. obligaties bij elkaar gesprokkeld. Hij had overal wel een kennis en bij het gemeentebestuur wist hij goed de weg.
Kortom, een man om nooit te vergeten!
Namens WSV De Broekerhaven
Aad Houweling
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Afscheid van de Swanneblom
U heeft het wellicht al opgemerkt. Na 40 jaar ligt de Swanneblom
niet meer op haar vertrouwde plekje in de haven. Paul en Elly
Schutte hebben met pijn in het hart afscheid genomen van hun zo
geliefde schip. Tranen in de ogen bij de aanblik van die lege plek in
de haven, dat zeker. De Swanneblom heeft wel een hele mooie bestemming gekregen want Paul en Elly hebben haar geschonken aan
de zeeverkenners van Mercury in Enkhuizen. Zij waren zeer verguld
met deze schenking. Op 22 december hebben de zeeverkenners het
schip opgehaald en zijn Paul en Elly met hen mee gevaren naar
Enkhuizen, de nieuwe thuishaven van de Swanneblom.
Toen Paul een jaar of 10 oud was vond zijn moeder dat hij maar naar de padvinders moest. Ze
gingen in die tijd net over naar de zeeverkenners en zo kwam het dat Paul lid werd van de zeeverkenners van Livingstone in Amstelveen. Hier is de passie voor de watersport geboren. Paul
vertelt dat zij indertijd ook bootjes verkregen van een welgestelde schipper. Dat maakte het voor
hen mogelijk om te varen en boten op te knappen. Een schip schenken is leuker dan verkopen.
De Swanneblom is 40 jaar geleden op Paul’s verzoek gebouwd op een werf in Enkhuizen en altijd
in het bezit van de familie Schutte geweest. Ze hebben er mooie reizen mee gemaakt, vooral naar
het favoriete Friesland. Daar schuilen de herinneringen want daar hebben ze in de loop der jaren
veel waardevolle contacten opgedaan. De afgelopen jaren lukte het niet meer om met de boot op
vakantie te gaan en ze missen de bestemmingen die ze altijd aandeden zeer. Ze zijn van plan om
de contacten die ze daar hebben nu op de hoogte te stellen met het schrijven van brieven en wellicht maken ze in de toekomst nog eens een reisje op de Rijn of met een cruiseschip naar een
mooie bestemming. Maar daar moeten ze nog wel even goed over nadenken want het is dan wel
op het water, het is geen zeilschip!
Paul had zich voorgenomen om tot zijn 75e te blijven varen en dat doel is ruimschoots behaald.
De Swanneblom gaan ze zeker missen maar de herinneringen aan de mooie tijd zullen altijd blijven. Voor nu vinden ze het vooral belangrijk om goed en gezond te blijven. De ligplaats is opgezegd maar ze blijven uiteraard wel graag verbonden als (ere-)lid.
En “Schipper Schutte” is voortaan gewoon “meneer Schutte”.
De Redactie

Aankomst van de Swanneblom in Enkhuizen met aan boord een aantal
zeeverkenners en Paul en Elly Schutte
15
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Kees & Martha

Toos haalt mij op en we rijden (niet varen) naar de Overtoom. Kees & Martha wonen prachtig, zo dicht bij de Kolk en de overhaal in Broekerhaven. En dicht bij de
haven natuurlijk!
NAAM:

Kees & Martha Ettema

GEBOREN: Kees is geboren in Broekerhaven op 12 april 1946 als jongste van 12 kinderen.
Martha heet Rood van haar meisjesnaam en is geboren in Wijdenes op 30 april
1948. Ze hadden 8 kinderen thuis en Martha was de oudste van de dochters.
GEZIN:

Kees en Martha kregen verkering toen Martha aan Kees bleef hangen tijdens het
pannenbier (ze had zijn potlood en duimstok achterover gedrukt). Ze trouwden op
28 maart 1969 en zijn inmiddels al 50 jaar getrouwd. Ze kregen 2 kinderen en 3
kleinkinderen. Na hun trouwen woonden ze 19 jaar in Oosterblokker. Daarna zijn
ze naar Broekerhaven verhuisd waar ze zelf hun huis gebouwd hebben, Kees samen
met zijn gezin.
Dochter Joyce woont in Enkhuizen en is getrouwd met Roel en ze hebben een dochter Amy. Amy vaart ook graag een paar dagen met opa en oma mee in de vakantie.
Zoon Frits woont in het Friese Workum en is getrouwd met Mieke-Marleen. Zij hebben een zoon Aidan en een dochter Elena. Oppassen in Friesland doen ze graag en
dan varen ze er het liefst met de boot naar toe.

BEROEP:

Martha ging na de lagere school naar de huishoudschool in Hoogkarspel. Toen ze
18 was heeft ze ook nog de opleiding Gezinsverzorging in Amsterdam gevolgd. Ze
heeft een tijdje in de gezinsverzorging in Bovenkarspel gewerkt maar toen ze trouwde moest ze stoppen. Ze heeft later nog wel bij Alfahulp gewerkt, ook gezinszorg, en
werkhuisjes gehad. Martha heeft ook jaren twee en een halve dag in de week op
kleindochter Amy en de buurkinderen Emiel en Ilse heb gepast. Het gaf haar een
fijn en waardevol gevoel om iets voor hen te kunnen betekenen. En zij iets voor
haar.
Na zijn opleiding aan de LTS in Grootebroek heeft Kees nog 3 jaar voor timmerman
geleerd. Zijn timmerleraar op de LTS stond hem wel aan dus Kees wilde ook wel
gaan timmeren. Hij heeft nog een paar jaar avondonderwijs gevolgd om onderwijzer
te worden maar “dat werd hem niet”. Kees begon zijn carrière in 1969 bij aannemer
16
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Jan Peerdeman in Hem. Hier bouwde hij voor het eerst zelfstandig een huis. In
Schellinkhout, en het staat er nog… dus knap werk geleverd, Kees! Na 3 jaar vertrok hij naar Purmerend, de ruigbouw (beton) in maar dat was niet het verfijnde
timmerwerk waar hij van hield. Hij werkte nog een jaar of 3 bij Greuter in Blokker,
leidde Greuter’s kinderen op zodat ze het bedrijf voort konden zetten, en vertrok
weer. Toen begon hij met zijn baan bij de Gemeente. Eerst Grootebroek, later de
GTD. Ze deden alle onderhoud voor scholen, gymzalen, kerktorens en huurwoningen. Later werd dat overgedaan aan De Schakel en werd hij daar buitendienst medewerker. Toen Kees de kans kreeg om weer voor de Gemeente Stedebroec te gaan
werken pakte hij die met beide handen aan. Dit waren zijn mooiste jaren. Mensen
helpen die je hulp goed kunnen gebruiken en dat ook nodig hebben. Daar haal je
veel voldoening uit.
HOBBY’S:

Martha heeft vele hobby’s gehad, vooral creatieve. Naaien, breien, haken, glas, keramiek. Sokken breit ze nog steeds, voor Kees. De andere dingen minder of niet
meer. Ze houdt ook van koken en bakken, tuinieren, lezen op de boot, fietsen,
(sudoku)-puzzels maken en spelletjes doen (het regenwormenspel). Volgens Kees
doen ze thuis andere spelletjes.
Kees houdt van timmerklussen, werk is zijn hobby. Maar hij biljart ook wekelijks
en hij zeilt natuurlijk graag. Vroeger zat hij ook bij het koor, Zingenderwijs in Oosterblokker. Heeft hij 25 jaar gedaan. Hij speelde klarinet en saxofoon. En ook fotograferen deed hij graag. Hij had zelfs een donkere kamer in de slaapkamer.

TYPE SCHIP: Een Forna 32, Van der Stadt, bouwnummer 1. Zelf gebouwd.
NAAM SCHIP: Kriebels. De boot heet zo omdat Kees, toen hij de
boot aan het bouwen was, allergisch bleek te zijn
voor epoxy. Hij kreeg daar zoveel kriebel van. Het
was overigens ernstiger dan gedacht. Blaren op zijn
huid, in zijn gezicht en tussen zijn vingers. Ook zijn
longen waren aangetast. Dit was zijn vierde zelfgebouwde schip en ook de laatste. Hij had er nog wel
graag een willen bouwen. Volgens Martha had de
boot “Kees Is Klaar” moeten heten. Afgekort KIK. Mooie naam toch, Kees?!
CONTACT MET DE WATERSPORT: Zijn eerste zelfbouwproject was een kano toen hij 14 jaar
was. Met een tekening van de ANWB bouwde hij hem zelf. Zijn eerste tochtje van
Broekerhaven naar zijn zus in Oosterblokker, dat was een eind peddelen. Het werd
een busritje terug in de avond.
Daarna bouwde hij de Mal (een Concorde), dat was ook de mal voor bijvoorbeeld de
Whitebird die ook in onze haven lag. De Mal heeft hij geruild voor de Progress, een
stalen schip die ook nog afgebouwd moest worden. Toen kwam de rode Desiderata
wat “gewenst of gewenst worden” betekent. Ook zelfbouw, een Vita van Van der
Stadt.
Martha hield helemaal niet van water. De eerste tochtjes waren verschrikkelijk, ze
zag er al weken van te voren tegenop. Het genieten begon eigenlijk pas toen de kinderen niet meer mee gingen.
VAKANTIE: Vakantie vieren ze het liefst met de boot. Friesland, de Wadden, Zeeland maar ook
Antwerpen en Engeland. Ook in Kroatië huurden ze 2 keer een zeilboot. Dat waren
echt prachtige vakanties in een heel mooi vaargebied. Zeker aan te raden!
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Kees houdt van wat meer avontuur en zeilt ook nog graag een wedstrijdje. De
Noordzeedriehoek, 24 uurs, wedstrijden bij Broekerhaven, etc..
FAVORIETE MUZIEK: De “Kees CD” met allemaal muziek en fragmenten over “Kees”. We hebben hun favoriet van Martine Bijl er gelijk even bij gepakt met haar uitvoering over
Kees. Geweldig!
FAVORIETE DRANK: Jonkie voor Kees, witte wijn voor Martha.
FAVORIETE GERECHT (aan boord): Thuis een ovenschotel maken en opwarmen in de boot.
Gemakkelijk, geen rommel, lekker eten!
WIE KOOKT ER AAN BOORD?: Martha, dat is voor iedereen beter.
FAVORIETE BOOT (als geld geen rol speelt): Kees zou de Kriebels nog wel een keer willen bouwen met wat aanpassingen hier en daar. Martha zou wel een grote sloep willen
waar ze mee over de Vecht kunnen varen.
DAT WIL IK NOG KWIJT: We hebben een gezellige haven en ook de havenmeesters doen het
goed. Misschien moeten we de werkdagen in de toekomst eens op een andere manier invullen.
VRAAG VAN HENK: Ik vind jullie boot een knap stukkie werk van je, Kees! Ga je in de toekomst
nog eens een boot bouwen?
ANTWOORD VAN HENK: De wil is er maar die allergie voor epoxy houdt mij tegen.
VOLGEND SLACHTOFFER: John Buysman
VRAAG VAN KEES & MARTHA: Wil je zolang de klussen voor de zeilers nog blijven doen op
Broekerhaven? We zijn namelijk erg blij met je!
De Redactie

Kees & Martha met kleindochter Amy op de Friese wateren
18
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Allerlei
Het codeslot wordt elk jaar
per 1 april gewijzigd!
Leden worden via de ledenadministratie geïnformeerd. Ook bij de havenmeesters kunt u de nieuwe
code verkrijgen.

Wel uit het oog, niet uit het hart
Wij willen iedereen bedanken voor de gezellige
tijd die we hebben gehad bij de WSV. We zijn
verhuisd naar Dronrijp en de boot heeft een
ligplaats in Franeker.
Misschien komen we elkaar nog wel eens tegen op de Friese wateren.
Hartelijke groet,
Jacqueline en Jaap de Boer

Rommel

Verhuur Jeugdzeilboten

Een ieder wordt verzocht om het haventerrein netjes te houden. Losse
boten, onderdelen en attributen
maar ook persoonlijke eigendommen
dienen niet op het haventerrein te
worden achtergelaten.

Vanaf 2020 worden de jeugdzeilboten ook
beschikbaar gesteld voor de verhuur tegen een kleine vergoeding. Lijkt het je
leuk om eens het water op te gaan in een
Optimist of een Topper Topaz dan kun je
bij de havenmeesters vragen naar de beschikbaarheid en de
voorwaarden. Je
dient uiteraard wel
te kunnen zeilen.

Opgave Jeugdzeilen 2020
Het weer is er nog niet naar,
maar het wordt vast weer een
mooi seizoen. Alles wordt in het
werk gesteld om het vaartuig
weer klaar te hebben. We gaan
starten met lesgeven voor de Optimisten groepen 1-2 en 3 in
week 16. De tweemans zeilcursus begint een week eerder in
week 15.
Opgeven kan je vanaf nu doen,
ook als je al eerder hebt meegedaan en met de vervolglessen
doorgaat, graag opnieuw opgeven. Het aanvraag en machtigingsformulier vind je op de site
van de vereniging:
www.wsvdebroekerhaven.nl
Voor vragen: Peter van Laar
Tel: 06-34441761
20
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Agenda Algemene Ledenvergadering
Donderdag 26 maart 2020 - Locatie: Clubhuis - Tijd: 20.00 uur
01. Opening
02. Vaststellen van de agenda
03. Mededelingen en ingekomen stukken
04. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2019
05. Verslag secretaris
06. Verslag penningmeester en Jaarrekening 2019 / Balans 2019
07. Verslag kascontrolecommissie
08. Begroting 2020 en 2021
09. Tarieven 2021 voorstel (geen wijzigingen)
10. Verslag commissie jeugdzeilen
11. Verslag commissie wedstrijdzeilen
PAUZE
12. Verslag havencommissie
13. Verslag havenmeesters
14. Verslag evenementencommissie / feestcommissie
15. En bedankt…
16. Goedkeuring van het door het bestuur in het jaar 2019 gevoerde beleid
17. Haventerrein opruimactie
18. Beveiliging tegen inbraak
19. Weg door het Markermeer
20. Bestuur 2021
21. Rondvraag
22. Sluiting
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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 afgelopen 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 behandeld (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.

23

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 kascontrole.
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 aangepast. Tijdens het afzeilen afgelopen jaar was er veel wind en zeegang en dat was lastig voor de kinderen. 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 mogelijkheden.
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 hinder 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 seizoen 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.

24

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 evenementen zoals de goede opkomst bij de Midwintermaaltijd. Hier zijn altijd meer aanmeldingen dan plaatsen.
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 prettig 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 applaus. De taken zullen nu weer worden verdeeld en daarover wordt iedereen t.z.t. op de hoogte gebracht.
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
gelijk 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 betere 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 inmiddels 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 verdeeld 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 opnemen
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 havenmeester 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 gebruik 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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Wedstrijden & Evenementen 2020

WEDSTRIJDEN

DATUM

TIJD

Skippers meeng

7 april

20.00 uur

Dinsdagavond compee I

14, 21, 28 april

1e start 19.00 uur, 2e start 19.15 uur

5, 12, 19, 26 mei

1e start 19.15 uur, 2e start 19.30 uur

2, 9, 16, 23, 30 juni

“

7 juli

“

18, 25 augustus

1e start 19.00 uur, 2e start 19.15 uur

1, 8 september

“

Dinsdagavond compee II

Köster Sails Around the Island 26 april

Palaver 10.30 uur - Start 11.00 uur

12 uurs Broekerhaven

5 september

Palaver 08.30 uur - Start 09.00 uur

Taartenrace

20 september

Palaver 11.00 uur (met koﬃe & gebak)
StarFjd wordt 6jdens de koﬃe bekend gemaakt

Prijsuitreiking compee

10 november

20.00 uur

Nieuwjaarsrecepe

05 januari 2020

16.00 - 18.00 uur

Midwintermaaljd

23 februari

16.00 uur

Algemene Ledenvergadering

26 maart

20.00 uur

Seizoens opening

19 april

15.00 uur

Broekerhavenweekend

20 & 21 juni

Afzeilen jeugd

6 september

10.00 uur

Seizoens afsluing

25 oktober

15.00 - 20.00 uur

EVENEMENTEN
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Bericht van de havenmeesters
De “goden” verzoeken of de “duivel” hale je…..
In de vorige Broekerzeepost meldden wij dat de “onderwereld” de haven gelukkig niet had bezocht. Was dat een uitnodiging of uitdaging aan hen? Feit is nu dat de “goden” ons niet hebben
beschermd en Hades zijn slag heeft geslagen. In het 1e weekend van het nieuwe jaar werd het
slot van het jeugdzeilhonk geforceerd en, achteraf constaterend, waarschijnlijk poolshoogte genomen of er iets van hun gading was, want er werd niets vermist. Het was een waarschuwing
en die werd ook ter harte genomen. De deuren werden vastgeschroefd; geopperd werd om de
buitenboord motoren naar een veiliger plek te brengen maar dat dat even geregeld moest worden. Het schip van Ton Kuin in box 8 kwam er slechter vanaf. Voor 1800 euro werd er aan apparatuur en schade gemeld; terwijl Jan-Piet Kager’s schip wel bezoek kreeg maar geen braak
vertoonde. In dezelfde periode werd er ingebroken in de loods van Van der Meulen. De deur
geforceerd maar wederom wel sporen van ongewenste personen, maar niets vermist. De genomen en voorgestelde maatregelen bleken naderhand niet voldoende want in het 4e weekend
van januari in de nacht van vrijdag op zaterdag moest het zeilhonk het wederom ontgelden.
Eén deur werd toch nog open gebroken en twee buitenboord motoren werden over het hek van
Europarcs getild en met de daar klaar staande auto afgevoerd. De nacht daarop kwamen ze
terug voor de buitenboord motor van het bij-bootje van de Urker visser. Het bootje werd naar
het strandje van “Van de Meulen” verhaald en waarschijnlijk zijn ze óf daar gestoord óf was het
afgesloten hek een obstakel. In ieder geval trof Ron Laan zondagmorgen de 25ste daar het bijbootje mét bb op het strand aan. Hulpvaardigen waarschuwden de Urker en nóg meer hulpvaardigen brachten het bootje weer op zijn plek achter de kotter. Elke winter is het in meer of
mindere mate weer raak en nu dus ook in de afgesloten buitenhaven! Al met al zeer verontrustend om ons bezit niet meer veilig te weten. Natuurlijk wordt er lering uit getrokken en bekeken welke maatregelen er moeten worden genomen ter bescherming en voorkoming. Meer verlichting? Camera beveiliging? Meer surveillance? Minder kostbare spullen in boten achter laten? Geen ladders los laten liggen? Afdoende afsluiting? Feit blijft dat voorkomen het beste is
want “als het kalf…” en “de gelegenheid helpt…“.
Laten we het over positieve zaken hebben. De buitenhaven wordt verrijkt met twee nieuw schepen. Ron Laan heeft het schip “Place 44”verkocht en die ligt nu in de haven van “Het Block
van Kuffeler” en hij heeft in zijn box nu een prachtig schip met de naam “Les Copaines II
(vooralsnog). Barthelomeus Swart heeft ook een ander schip; een 32ft-er op plek 40 aan de
lange oostzijde. Een goede ontwikkeling: boten worden verkocht en gekocht. De wachtlijsten
voor een plek in onze haven, niet om de laatste plaats vanwege het lage ligplaats geld, laten
zien dat de animo voor de watersport er nog steeds is! De traditionele jaarvergadering in maart
en het nieuwe vaarseizoen naderen. De buiten steigers zijn tegen die tijd vernieuwd, de wifi
verbeterd en de haven ziet er dan weer tip top uit. De havenmeesters hebben zich alle zes weer
beschikbaar gesteld (zie rooster) dus… helaas ladies… Al met al… Wij staan weer in de startblokken en rekenen op uw medewerking in het komend seizoen.
DE HAVENMEESTERS
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Rooster Havenmeesters 2020
Winterrooster 2020

MAART

Kees Meijne

Zomerrooster 2020

APR

MEI

JUNI

JULI

AUG

SEPT

OKT

01

JDV

06

JRO

03

GS

01

JDV

05

JRO

02

GS

07

PB

08

JRO

13

KM

10

KM

08

GS

12

JRE

09

PB

14

JRE

15

GS

20

JRE

17

JRO

15

KM

19

PB

16

JRO

21

JRE

22

JDV

27

PB

24

JRE

22

JDV

26

JRE

23

KM

28

PB

29

KM

29

GS

30

JDV

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.

HAVENMEESTERS
Telefoon: 06-2140 4698

JRO

JRE

PB

JDV

GS

KM

Jaap Rood

Jan Redeker

Peter Beers

Jan De Vries

Gertjan Severs

Kees Meijne

Ledenbestand
Aangemeld als lid van onze vereniging:
De heer J. van Dorp
Kerkbuurt 63
1608 EL Wijdenes
De heer P. Faro
Prior 3
1613 DH Grootebroek

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

De heer J. de Ruiter
Op den Hoef 8
1613 LA Grootebroek
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Foto pagina

Storm in januari 2020 door Emiel Buis

Rick van Houten
Broekerhaven Sunrise op 13 januari 2020

De Swanneblom op weg naar de zeeverkenners in Enkhuizen

32 2020 bij redactie@broekerhaven.com
Aanleveren kopij uiterlijk vrijdag 5 juni

