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Van de bestuurstafel...
Inmiddels drie maanden na de vorige BZP waarin ik meldde dat misschien de eerste Corona besmette in ons land was gesignaleerd.
Vast een schot voor de boeg als thema voor mijn stukje:

Beter een dag heerlijk gevaren dan een dag bang voor gevaren
Opnieuw op zoek naar inspiratie om een stukje te schrijven en het
vooral over iets te hebben wat ons allemaal aan gaat en voor ons allemaal, zeker op dit moment belangrijk is, kwam ik uit bij de dood. Jazeker, iets anders gaat het
vrijwel niet over tegenwoordig. De hele wereld, tenminste die van de mensen, is lamgeslagen
door de dreigende dood. Het wordt niet zo benoemd, want we hebben het over een dreigend tekort aan IC bedden, overwerkt zorgpersoneel, een tekort aan mondkapjes, een verbod op het
knuffelen van Oma en het extreem inperken van de individuele vrijheden. Ondertussen bedoelen we dat we doodsbang zijn om dood te gaan. Nou, het klinkt heel eigenwijs, maar ik weet zeker, zelfs heel zeker, dat alle maatregelen helemaal niet helpen. We gaan namelijk gewoon allemaal dood. Ik zet met opzet geen uitroepteken, want zo’n waarheid als een koe heeft dat niet
nodig.
Nu nog eigenwijzer: wat is het nut van angst voor iets dat je zeker weet, waar je zelfs een heel
leven (kort of lang) voor hebt om je op voor te bereiden. Uitstellen er van? Uitstellen en ondertussen in angst leven?
Bijna mijn hele leven staat tot nog toe in het teken van hulp bij de dood. Begonnen als jongetje
die hielp bij de Boer. Die Boer zijn vrouw kreeg zeven kinderen waarbij ze na iedere geboorte
probeerde een eind aan haar leven te maken. Toen, als 19 jarige, in de drugshulpverlening een
paar keer geconfronteerd met een zelfmoord wat zelfs leidde tot de keuze voor de gezondheidszorg. Ik werkte daar op hartbewaking en intensive care waar dagelijks de dood ‘gewoon’ was. Als
fysiotherapeut een aantal jaren geassisteerd in het Hospice in Hoorn en tegenwoordig nog een
enkele keer om te helpen pijn te verminderen bij mensen in hun laatste fase voor de dood.
Met verbazing neem ik de reactie van de mens waar in deze Corona tijden. Aangestuurd door
een extreme hoeveelheid informatie die over ons heen wordt gestort welke bijna allemaal bedoeld lijken om onze angst aan te wakkeren, ontregelt het alle normale gedrag. We onderwerpen
ons aan best extreme gedragingen die we normaal nooit zouden pikken. We leveren vrijheden,
waarover we in normale omstandigheden nooit over zouden piekeren, zomaar in.
Waarom ?
We vinden de dood heel gewoon als het een ander maar overkomt. Zo staan de beelden over de
slachthuizen op mijn netvlies gegrift. Hoe wij met de dood van wezens omgaan en dat niet benoemen, nee we benoemen alleen het aantal besmettingen met Corona van het personeel.
Misschien leren we van deze tijd dat wij als mensen niet bepalen hoe alles gaat op deze planeet
en dat wij ons dienstbaar op moeten stellen naar die planeet om het met elkaar te redden.
Als we de grenzen van onze persoonlijke vrijheid laten beperken door de grenzen van al het andere: planten, dieren enz. enz., zullen we heel lang als mensen gelukkig kunnen leven en als we
dan ook nog de angst voor de dood overwinnen is dat leven vrijwel zeker ook een gelukkig leven.
Wij, als watersporters, hebben in ieder geval een heerlijke hobby waarin en waarmee we ons leven rijker en gelukkiger kunnen maken.
Geniet ervan!
Sjoerd
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Van de Redactie..
Het is een rare tijd en we verlangen weer naar ‘normaal’.
Op de voorpagina een prachtig plaatje van Aad en Tonny tijdens het
nieuwe ‘rondje varen’ op de dinsdagavond.
Hopelijk beleeft u weer plezier aan deze Broekerzeepost. Veel evenementen zijn niet doorgegaan of worden geannuleerd. Jammer, het
weer was prachtig en werkte zeker mee. Maar geen leuke verslagen
en foto’s hiervan. Wel berichten we over jeugdzeilen, wedstrijdzeilen
en hadden we een verrassend interview.
Foto’s, informatie en andere vormen van kopij zijn altijd welkom en
hopelijk ook weer een leuk verslag van vakantie of evenement de
volgende keer.
Fijne zomer, blijf gezond en veel leesplezier!

Lenka Struijs & Toos Sijs
redactie@broekerhaven.com
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Eigenaarsbewijs & verzekeringsbewijs
Verzoek aan alle ligplaatshouders
Wij vragen alle ligplaatshouders ons te voorzien van: een kopie van de verzekeringspolis
waarop vermeld staat dat de boot minimaal WA verzekerd is én dat de boot op zijn/haar
naam staat. Niet van alle schepen die een ligplaats hebben is duidelijk wie de eigenaar is. Omdat de toewijzing van een ligplaats zowel aan de eigenaar als aan het schip waarvoor de ligplaats is aangevraagd gebonden is, dient de eigenaar bekend te zijn. Wij dienen dit in ons bezit
te hebben i.v.m. de aansprakelijkheid van onze vereniging zodat wij als vereniging niet verantwoordelijk zijn voor eventuele schade die door ligplaatshouders wordt veroorzaakt.
In het Havenreglement staat:
Artikel 2: Aansprakelijkheid
1. De huurder/huurster van een ligplaats dient minimaal W.A. verzekerd te zijn voor zijn/haar vaartuig. Hij is aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, welke door toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn/haar gezinsleden of zijn/haar gasten wordt veroorzaakt.
Artikel 4: Toewijzen van een vaste ligplaats
4.4. Een toewijzing is gebonden aan zowel de eigenaar waardoor als het schip waarvoor ligplaats is aangevraagd.
4.7. Op verzoek van het Bestuur moet een (mede)eigenaar van een schip aan het Bestuur aantonen dat het schip
zijn/haar (gedeelde) eigendom is.

Wanneer wij dit niet tijdig ontvangen maakt u géén aanspraak op uw ligplaats!
Graag sturen naar de havenmeesters vóór 1 juli a.s. op een van de volgende manieren:


Inscannen en mailen naar: havenmeesters@broekerhaven.com



Sturen naar het postbus nummer: WSV De Broekerhaven, T.a.v. Jan Redeker,
Postbus 201, 1610 AE BOVENKARSPEL



Of afgeven bij een van de havenmeesters op de haven

Voortaan zullen wij deze documentatie elk jaar vóór 1 april van dat
jaar in ons bezit willen hebben.
Met vriendelijke groet,
Bestuur WSV De Broekerhaven
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Algemene Ledenvergadering
Helaas kon onze Algemene Ledenvergadering op donderdag 26 maart j.l. geen doorgang vinden.
Als bestuur zagen wij ook geen mogelijkheden om dit bijvoorbeeld online te organiseren met onze leden. Onderstaand de agenda zoals voorbereid voor deze vergadering. Wanneer er mededelingen zijn omtrent de Algemene Ledenvergadering informeren wij u per mail.
De financiële stukken kunnen, indien gewenst, opgevraagd worden bij de penningmeester:
penningmeester@broekerhaven.com

Het bestuur

Agenda:
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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Jammer...
Het Broekerhavenweekend
20 & 21 juni 2020
Hoewel vanuit overheidswege is besloten ons allen meer ruimte te
geven, zijn wij ons er van bewust dat het coronavirus niet zomaar
weg is. Ook zijn wij van mening dat het hanteren van de anderhalve meter een lastige opgave is.
Daarom hebben wij, als organisatie van het Broekerhavenweekend, besloten het voor dit keer voor gezien te laten.
Wel wensen wij iedereen een heel
mooi seizoen.
Pas goed op elkaar en op jezelf.
De evenementen commissie
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Wedstrijdzeilen
Even een berichtje over het wedstrijdzeilen.
Ja, ook hier maakt Corona de dienst uit.
Wedstrijden werden verboden voor alle sporten dus ook voor ons.
We hebben gekeken of we in enige vorm iets konden doen, maar kwamen tot de conclusie dat
we dit niet moesten willen.
Dat anderen hier kennelijk anders over dachten aangezien we op een zondag 12 schepen onder
spie op de sport G aan zagen komen die daar allemaal naar beneden gingen, waarna koers
werd gezet naar de EA-1 deed hier niets aan af.
Echter, toen bekend gemaakt werd dat buitensporten weer mochten mits de anderhalve meter
regel in acht werd gehouden, zagen we mogelijkheden.
Een oefen rondje solo of op grote schepen met 2 man kon.
Geen uitslag, geen napraten op de wal en helaas niet gezellig nazitten met verzorging door Annette.
Maar we konden toch even naar buiten om te kijken of de boeien nog op zijn plek lagen.
Tot onze verbazing zagen we dat de Enkhuizer zand zuid EZ-Z opeens tot TZ-Z hernoemd was.
Bleek dat dit Enkhuizer zand dat hier al sinds mensenheugenis lag, opeens Trintel zand was
gaan heten. We hebben nog gehoopt dat het fonteinkruid hiervan in de war zou raken maar
helaas groeit dit inmiddels ook alweer tot aan het wateroppervlak.
Kees heeft de twijfelachtige eer gehad dit als eerste op te pikken.
Verder mogen
we zeker
niet klagen
en hebben we al drie prachtige avonden gevaren.
Als laatste
richting
de startlijn...
Of er dit seizoen nog wedstrijden gevaren kunnen worden blijft nog even de vraag, maar we
gokken er voorlopig op dat we het seizoen af kunnen sluiten met een echte 12 uurs en de onvolprezen taartenrace.
We wensen iedereen in ieder geval een
prachtige zomer en ondanks alles veel
vaarplezier.

De wedstrijd commissie

De Fanaat in actie
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Hoera, we mogen weer beginnen!
De kinderen zijn enthousiast en wij blij, we
hebben er allemaal zin in!

Na een nare periode waarin we voor het
eerst werden geconfronteerd met diefstal
van onze motoren en de nasleep daarvan,
dachten wij te kunnen beginnen met een
nieuw seizoen. Het team was al meerdere
keren samen gekomen met de intentie er
weer een mooie periode van te maken.
Het boothuis werd grondig gereinigd, want
spinnen en ander ongedierte vinden dit onderkomen ook geweldig. De nieuwe motoren waren inmiddels ook binnen, gelijk met
een compleet nieuwe volgboot. Dus we
kunnen weer een tijdje mee toe. Extra sloten en beveiliging is inmiddels aangebracht
om herhaling te voorkomen.
Ja, en toen kwam het inmiddels beruchte
virus om de hoek kijken. Wie had
ooit gedacht dat corona ons lot zou gaan
bepalen. Alles stond even stil, maar de tijd
gaat verder en wij volgden nauwgezet het
nieuws.

De eerste jaars
o.l.v. Jasper, Menke en Peter:
Lisa, Sam, Rein-Huig, Jora en Aaron
Ik wens iedereen een heel mooi seizoen toe.
Blijf gezond en let op elkaar, ben je verkouden of loop je te snotteren blijf dan thuis!
Zo lossen we het samen op.
Peter van Laar

Tweemans zeilen met Lisanne en Sophie
O.l.v. Jurriën, Bert en Dani (niet op foto)
Op 28 april kreeg ik van de gemeente het
bericht dat wij als een buitensportvereniging voldeden aan de gestelde richtlijnen
weer konden beginnen met het geven van
les aan de kinderen. Een plan van aanpak
aangaande het corona regiem werd voorgelegd aan de gemeente en akkoord bevonden. De ouders en de kinderen werden geïnformeerd en inmiddels hebben de eerste
lessen al weer plaats gevonden.

Jeugdzeilen tweemans is op donderdagavond
Jeugdzeilen eerstejaars is op vrijdagavond
12

Boven van links naar rechts: Emiel, Finz, Joost, Michael, Valentin, Senn, Bram
Onder Sep en Jari en daaronder Wim
Jeugdzeilen tweedejaars en derdejaars op woensdagavond
onder leiding van “Geer & Goor”: Wim Schagen en Emiel Buis.
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Mieke Keuch en haar zoon Maurice Keuch

Het is net als zeilen. Soms wil je ergens heen maar de wind bepaalt een andere
richting en dan waai je mee... Zo ook dit keer met het interview. Een “change of
plans” zeg maar. En zo kwam het dat we onverwacht in Bovenkarspel bij Mieke en
haar zoon Maurice terecht kwamen. We werden gastvrij bij Mieke thuis ontvangen
en dat is voor de redactie altijd fijn!
NAAM:

Mieke & Maurice Keuch

GEBOREN: Mieke Meester is in 1950 in Amsterdam geboren en groeide op in Landsmeer. Haar
zoon Maurice werd in 1978 geboren in Zaandam. Tegenwoordig wonen ze na wat
omzwervingen bij elkaar in de straat in wijk De Rozenboom in Bovenkarspel.
GEZIN:

Mieke leerde Henk Keuch op tienerleeftijd kennen bij WSV De Breek in Landsmeer.
Henk had met 9 jaar al zijn eerste zeilkano en was een watersporter pur sang. Met
een groepje van zo’n 8 zeilmaten (waaronder ook “onze” Simon Visser) bouwden ze
op 15/16 jarige leeftijd Schakels. Uiteindelijk hadden ze er allemaal een waar ze
mee aan wedstrijden deden, ze kwamen overal. Ze hadden niet veel maar met elkaar en ieders kundigheid hadden ze heel veel. Met vakantie naar de Vinkeveense
plassen waar ze voor 3 weken een eilandje huurden. Het eiland werd omgedoopt tot
Vinkevino de la Patzo. Tot op de dag van vandaag hebben ze nog steeds contact met
elkaar. Toen ze allemaal rond de 21 waren gingen ze trouwen en er kwamen kinderen bij. Dochter Mareille werd in 1975 geboren en zoon Maurice 3 jaar later. De
Schakels werden ingeruild voor kajuitzeilbootjes. Eerst een Domp cruiser van 7.40
meter. Daarna een Zeeschouw; een Blokschouw uit Broekerhaven! En vaste prik:
elk jaar met Pinksteren gingen de gezinnen er met elkaar op uit. Ze koesteren de
mooie herinneringen aan deze weekenden.

BEROEP:

Mieke ging naar de Kweekschool en werd kleuterjuf. Ze heeft later nog bijscholing
gedaan op de KLOS. Haar man is altijd zelfstandig werkend geweest en heeft zijn
hele leven hard gewerkt in het bedrijf van haar vader.
Maurice ging in Zaandam naar de Middelbare School, eerst elektronica aan de LTS
in Zaandam, toen MTS en HTS bij Rens & Rens in Hilversum. Uiteindelijk zat hij op
de TU in Delft waar hij in 2015 afstudeerde op Technische Bestuurskunde. Maurice
14
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werkt nu als Supply Chain Manager bij Mustad Hoofcare in Lelystad, een bedrijf
dat hoefverzorgingsproducten produceert en verkoopt.
HOBBY’S:

Naast de watersport deden ze ook veel andere sporten zoals zwemmen en skiën.
Vooral volleybal heeft altijd een grote rol gespeeld in hun leven. Het hele gezin volleybalde. Maurice speelde op hoog niveau. Hij trainde veel een deed ook mee aan
een uitwisselingsproject in het buitenland en zat op zijn 15e een paar weken in
Amerika. Ook via dochter Mareille hadden ze een uitwisselingsproject met een
school in Moskou. Mareille ging naar Moskou en de Russische kinderen kwamen
hier weer logeren. In huize Keuch werden grenzen echt verlegd.
Maurice is inmiddels al 20 jaar gelukkig met Kristel. Ze hebben samen 2 kinderen,
Michael van 9 en Stephen van 5. Michael zat op voetbal en Maurice vindt het dan
ook leuk om het team te trainen en te coachen. Ook het begeleiden van zeillessen
van Michael bij onze eigen WSV doet hij graag. Maurice doet tegenwoordig niet
meer aan volleybal maar aan kickboksen. Ook zeilt hij nog fanatiek wedstrijden op
een visserman aak. Niet meer zo vaak als vroeger want het is ook fijn om bij je gezin te zijn.
Mieke maakt altijd plannen en is graag op pad. Het liefst ad hoc. Ze komen allemaal graag op Terschelling, een speciale plek voor hen. En als ‘oud kleuterjuf’ is ze
ook nog wel eens bezig met allerlei creatieve hobby’s.

CONTACT MET DE WATERSPORT: Mieke is bijna haar hele leven lid geweest van een watersportvereniging. Als tiener bij WSV de Breek in Landsmeer, met Henk in de Schakel. Later in bij Zeilvereniging Het IJ in Durgerdam. Ze zeilden samen wedstrijden
en waren elk weekend op de haven. Henk is ook 8 jaar onbezoldigd haven commissaris geweest in Durgerdam en Marken.
Ze gingen op zoek naar een boot die perfect bij hen zou passen. In 1996 werd de
kiel gelegd voor een Puffin 42, een ontwerp van Olivier van Meer. Gebouwd in
Leeuwarden en in Harlingen afgetimmerd bij Willem Koornstra. Ze hebben daarna
nog 2 jaar werk gehad aan het lak –en schilderwerk, de epoxy, de installatie, motorplaatsing en nog vele andere klussen om de boot af te maken. De boot werd in
1997 op de HISWA in IJmuiden getoond en stond ook in de folders. Ze hebben
mooie tochten en herinneringen gemaakt met deze Puffin.
Helaas overleed Henk in oktober van 2018 en de boot is daarvoor in 2017 met pijn
in het hart verkocht. Henk kon alles en was alles, een echte doener en ze missen
hem zeer. Ze woonden toen net in Hoorn. Mieke wilde daar niet alleen blijven wonen en is afgelopen winter in Bovenkarspel komen wonen. In de buurt van een van
de kinderen en van de kleinkinderen. Dochter Mareille woont met haar gezin in
Alkmaar en die afstand is ook goed te overbruggen.
Maurice is ook opgegroeid met watersport. Met ouders die elk weekend op de haven zaten kan dat ook niet anders. Hij zeilde als kind al wedstrijdjes in open bootjes. Later ook op scherpjachten en op rond -en platbodems. Hij is eigenlijk van alle
markten thuis dus mocht u nog een opstapper zoeken voor de dinsdagavond…
Maurice kreeg verkering met Kristel en zij ging studeren in Brighton. Een mooie
bijkomstigheid was dat dat aan de Zuid Engelse kust ligt. Dus voordat de studie
van start ging was ze al 4 weken met haar lief en haar schoonouders op vakantie
geweest met de Puffin en had ze kennisgemaakt met de haven en de stad Brighton.
15

Dat weet je tenminste waar je straks terecht komt. Zowel met studie als je familie.
En het pakte allemaal goed uit.
WAAROM ZIJN JULLIE LID GEWORDEN VAN WSV DE BROEKERHAVEN?: Simon Visser had
al gezegd: ga naar Broekerhaven! Kleinzoon Michael begon met zeilles bij het jeugdzeilen op vrijdagavond. Vader Maurice werd toen ook meteen lid. Toen oma Mieke
op de haven kwam had ze zo’n goed gevoel over de gemoedelijke sfeer bij onze vereniging. Ze besloot om ook lid te worden. Ze maakt makkelijk contact en schuift
gezellig aan bij de evenementen als de seizoens opening/afsluiting, de nieuwjaarsreceptie en de midwintermaaltijd. Maar ze deed ook mee aan de Taartenrace. Ze
werd gastvrij ontvangen op de Twinkle door Toos en Jan-Piet Kager en vond het
heerlijk om weer eens mee te zeilen. Na 50 jaar watersport was het een fijne kennismaking als alleenstaande bij deze voor haar nieuwe vereniging. Heel warm en
bijzonder vond ze dat.
WAAR GAAN JULLIE HET LIEFST NAAR TOE MET VAKANTIE?: Vroeger elk jaar op wintersport en altijd met de boot op vakantie. Een paar weken naar de Wadden met
meerdere gezinnen om te droogvallen en om netten te zetten. Het waren gezellige
vakanties met elkaar. Maurice zorgt altijd voor een vakantie met water in de buurt.
Een camping moet aan het water liggen. Lekker naar het Veerse Meer in Zeeland,
een camping met een zeilbootje voor de deur. Vakantie met het hele gezin op een
zeilboot is nog wel een wens van Maurice. Eerst maar een beetje oefenen met de
boot van een vriend, zo kan het gezin ook een beetje wennen. Met Kristel heeft hij
al wel eerder een watersportvakantie gehad, zoals met een hobbycat hoppen op
Sardinië, de bagage werd gebracht en je hoefde alleen maar naar het volgende punt
te zeilen. Dat vonden ze ook een mooie vakantie. De basis is gelegd!
FAVORIETE MUZIEK: Ze houden wel van wat variatie. Jaren ‘60 en ‘70 maar ook Hazes mag
niet ontbreken op de playlist.
FAVORIETE DRANK: Allebei een alcoholvrij biertje.
FAVORIETE GERECHT: Mieke en Maurice zijn echte alleseters.
FAVORIETE BOOT (als geld geen rol speelt): Mieke hun eigen Puffin. Voor Maurice een Flying
Phantom.
DAT WIL IK NOG KWIJT: Mieke was onder de indruk van het jeugdzeilen. Hier worden kinderen nog met respect voor het materiaal waarmee ze zeilen opgevoed. Samen bootjes optuigen, samen opruimen. Eigenlijk gewoon zoals het hoort.
VOLGEND SLACHTOFFER: Peter en Ans van Laar
VRAAG:

We vinden het mooi om te zien hoe jullie op jullie leeftijd nog zo betrokken zijn bij
het reilen en zeilen van de vereniging. Hoe houden jullie dat toch vol? Jeugdzeilen,
evenementen commissie en allerlei hand-en-span-diensten…

De Redactie
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Henk en Mieke in actie op hun eerste Schakel
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Allerlei
Nog weinig lol aan...
Op zaterdag 16 mei waren we in Edam, net een minuut te
laat voor de middagsluiting van de sluis. Om twee uur
konden we er door en wilden aan stuurboord afmeren.
Toen werd ons gevraagd om aan bakboord af te meren
want er was een fotograaf en een journalist van de krant,
het zou in editie Waterland komen.
Wij dus blij dat we al naar de kapper geweest waren!
Als je héél goed kijkt bij de sluismevrouw door het raam,
zie je onze boot, de Place 44, liggen.
Ron & Annette Laan

WSV De Broekerhaven is
een verenigingshaven en
wordt gerund door
vrijwilligers.
Voor al deze mensen die
steeds weer bereid zijn
om zich belangeloos in te
zetten voor onze
vereniging
BEDANKT, LIEVE
MENSEN!
Zonder jullie zijn we
NERGENS!
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Woordzoeker Scheepsnamen
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Bericht van de havenmeesters
Lock down... Look up!
Oftewel: “Op elke ramp volgt stilte én HERSTEL” (Deng Ming Dao)
De havenmeesters hebben de “down periode” vooralsnog goed doorstaan. Dankzij duidelijke
richtlijnen van het bestuur wisten zij waar zij aan toe waren. De terechte zorg van het bestuur
voor de gezondheid van die “oude” havenmeesters was de leidraad. Dus: Op 30 maart werd
het: “Sluiten die tent!” Geen werk meer voor hen maar ook geen risico’s. Mails en pamfletten
bij de ingang en aan het havengebouw om iedereen duidelijk te maken waar men zich aan
diende te houden. Gedoogd werd er wel. Passanten die toch met hun schip aanlegden, werden
niet terug gestuurd maar ook niet benaderd.
Tot 15 mei was dit de situatie, daarna trad de eerste versoepeling in. De gemeente Stede Broec
keurde het door het bestuur ingestuurde protocol goed en toen konden passanten weer legaal
aanmeren. De richtlijnen wat wél mocht; wat wél verwacht kon worden en wat niet, werden op
de elektra palen geplakt aan de noordoost zijde. Een stok van twee meter met een klomp aan
een touwtje zorgde er voor dat bij betaling de RIVM regel in acht werd genomen. Hilarisch om
te zien én voor passanten een foto-shoot waard.

Zo zie je na “down” alweer een beetje “up”. Een licht herstel van wat nog maar enkele maanden
geleden heel normaal was. Iedereen blij. Niet in het minst de havenmeesters en de passanten
die tijdens Hemelvaart onze haven wisten te vinden; zij het dat niet allen een plek konden krijgen want dubbel liggen was er niet bij en de westzijde bleef gesloten. Tot half juni blijft de situatie, na overleg met het bestuur, ongewijzigd. Daarna wordt bekeken of verdere openstelling
door de overheid wordt toegestaan. Dus nog even en we gaan weer naar “UP”!
Anders was het bij onze mannen aan de overkant, in de loods van “Van der Meulen”. Daar ging
het nu uiteindelijk toch van UP naar compleet DOWN. De nieuwe eigenaar wenste het huurcontract niet te verlengen waardoor per 1 juni het doek definitief viel. De WsV De Broekerha22

ven verliest een goede buur die vele jaren onze steun en toeverlaat was. Altijd stonden zij klaar
om technische hand- en spandiensten te leveren. We zullen ze heel erg missen. Bedankt heren
klussers namens alle havenmeesters en passanten in nood en voor de genoten gastvrijheid.
Maar wat gaat er met de loods en woonhuis gebeuren? Inderdaad één grote vraag. De nieuwe
eigenaar laat zich er niet over uit. Natuurlijk zijn er geruchten: van dieren crematorium tot hotel
bestemming. We zullen wel zien. Gelukkig is de oostkant wal eigendom van de gemeente evenals
het “landje” en de stroken aan de zuidwestzijde van de loods. Een nieuwe buur dus even wennen
en benieuwd hoe dat zich ontwikkelt.
De “klusjes” mannen hadden nog veel waardevolle spullen over. In overleg zijn die in het havengebouw uitgestald en een ieder die wat van zijn gading vindt, kan dat meenemen. Als dank kan
en kleine vergoeding gedeponeerd worden in de geldkist op de tafel. Na 1 juli wordt dan de rest
via het Harpje naar de stort gebracht. (Zie foto’s hieronder).
De havenmeesters wensen jullie allen,
ondanks de beperkingen een zonnig vaarseizoen vanuit
PORTO PANTALONI
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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)
StarEjd wordt 5jdens 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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Rooster Havenmeesters 2020
Zomerrooster 2020

JUNI

JULI

AUG

SEPT

OKT

03

GS

01

JDV

05

JRO

02

GS

07

PB

10

KM

08

GS

12

JRE

09

PB

14

JRE

17

JRO

15

KM

19

PB

16

JRO

21

JRE

24

JRE

22

JDV

26

JRE

23

KM

28

PB

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:
Nick van Leijen
Industrieweg 24A
1613 KV Grootebroek
Mark Hoppenbrouwer
Broekerhavenweg 163
1611 CC Bovenkarspel

Rob Smit
Thea Beckmanweg 30
1613 MR 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.

Thomas Smit
Lijsterbesstraat 29
1602 SC Enkhuizen
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Foto pagina

Ron & Annette Laan voeren op vrijdag 22 mei door de Zuidersluis bij de Block van Kuffeler. Na de brug,
onderweg naar het Muiterseiland, hebben ze een paar malle meiden, die niet tegen wind konden kanoën,
opgevist en meegesleept. Het waaide wel 22 knopen!

Avondzon bij Wetering, boven Muggenbeet, Overijssel door Ischka IJzer
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Aanleveren kopij uiterlijk vrijdag 21 augustus
2020 bij redactie@broekerhaven.com

