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Van de bestuurstafel...
Bijna december en iets te melden? Nou eh...
Over alles wat we als Club niet beleefd hebben: de seizoenstart, de ALV,
het clubweekend, noem het allemaal maar op. Fantastisch! : niet beleefd. De dinsdagwedstrijden zijn gelukkig wel doorgegaan met aangepaste ‘after’ sessies en afsluiting en ook het jeugdzeilen. Bedankt iedereen die zich ingezet heeft ! Als bestuur, maar ook de havenmeesters en
de beheerder van onze website, hadden we wel een bedrijvig jaar met
alle maatregelen rondom corona.
Het schijnt zo te zijn dat de huidige tijd nog erger is dan de grote crisis
in de vorige eeuw. Zelfs wordt de 2e wereldoorlog er door sommige experts bijgehaald als minder erg dan het nu is. We lijden wat af met elkaar. Ik kreeg een stukje
doorgestuurd door mijn tante Lea over het leven van de generatie van mijn grootouders. Zeg
maar geboren zo rond 1900. Tante Lea is in het gezin van mijn Pake en Beppe, ouders van mijn
moeder, opgenomen in 1944 als 6 jarig joods vluchtelingetje. Ze kwam uit Amsterdam, wonder
boven wonder weggeplukt door een alerte begeleider onder de ogen van de Duitsers die haar ouders afvoerden en kort daarop vermoord hebben. Tante is vanaf dat moment een zus van mijn
moeder en broers en zussen en haar kinderen onze neef en nicht.
Het stukje ging over: vroeger hadden ze het maar makkelijk, gebeurde er bijna niets.
Bijvoorbeeld toen ze 16 waren brak de 1e Wereldoorlog uit. Wij waren neutraal, maar leefden in
armoede, in de landen om ons heen stierven rechtstreek 15 miljoen en indirect meer dan 20 miljoen. Op hun 18e, in aansluiting op de oorlog, een pandemie: de Spaanse griep. Wereldwijd 50
miljoen doden, in Nederland 60 duizend doden, bijna allemaal van 18 tot 27 jaar (aantal inwoners toen 6 miljoen, dus 1% stierf. Over verdriet gesproken).
Achter in de twintig verzanden ze in een intense honger en armoede door de wereldwijde grote
depressie, mede omdat ze vooraf ook al niet zoveel hadden.
33 jaar oud waren ze toen Hitler zijn Rijk begon op te bouwen. 39 jaar en de 2e Wereldoorlog
brak uit.
Ongeveer 45 jaar en Hitler en de Jappen waren verslagen met in totaal ongeveer 75 miljoen doden (waaronder 6 miljoen Joden). Inmiddels blijken toen 280 duizend Nederlanders omgekomen
te zijn. Hierna is er heel veel gebeurd in de wereld met vrijwel nooit ‘Oorlogsvrij’.
Toch is er vanaf ongeveer mijn geboorte hier en om ons heen niet zo veel heel groots mis gegaan.
Mijn Opa’s en Oma’s hadden niks, alleen elkaar. Weinig eten, slechte huisvesting, zeer beperkte
gezondheidszorg en ze klaagden vrijwel nooit. Het leven was zo, niet meer en niet minder.
Wij leven inmiddels al zo lang in weelde dat een kleine veer laten van die weelde het klagen en
mopperen tot grote hoogte brengt. Trouwens nog niet van en over leden gehoord.
Eten in overvloed, spullen in overvloed, geweldig dak boven ons hoofd en prima verwarming, alle
noodzakelijke gezondheidszorg die we kunnen wensen, alle mogelijke contact en dat is nog best
veel met de moderne middelen die we daarvoor hebben. Natuurlijk is het lastig dat we anderen
vaak met mondkapje niet herkennen. Eerder waren dat alleen de zwarte Pieten (hé idee: mondkapjes Piet!), de kroeg dicht is, grote groepen niet mogen en knuffelen met anderen ook niet.
Zwaar, zwaar, wat hebben we het zwaar !
Zonder gekheid: er is natuurlijk veel zorg en verdriet in de families die ernstig zieken of overledenen te betreuren hebben. Om dat zoveel mogelijk te voorkomen is het even afzien en verantwoording nemen, maar zwaarder dan onze Opa’s en Oma’s: laat me lachen.
We wensen iedereen een knusse liefdevolle en gezonde Kerst toe en voor volgend jaar:
Testend, vaccinerend, afstand houdend en vooral gelukkig proberen te zijn, genietend van het
kleine en overweldigd door het grote en wie weet weer een ALV en wat een Club verder betreft.
Mede namens het Bestuur,
Sjoerd
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Van de Redactie..
De laatste Broekerzeepost van dit bewogen jaar. Wel weer een paar
leuke verslagen van 2 zeilwedstrijden die toch nog gehouden konden
worden. En natuurlijk het afzeilen van de jeugd, een gezellig interview, een spannend verslag van de familie Desaunois en allerlei ingestuurde berichten met interessante informatie voor onze leden.
Verder weer een oproep voor een of meerdere bezorgers in Stedebroec. We horen graag wie deze taak op zich kan nemen!
Voor nu wensen wij iedereen gezellige feestdagen en hopen op een
fantastisch nieuw jaar waarin we ons weer wat vrijer kunnen bewegen. De tijd zal het leren.
Pas goed op uzelf en blijf gezond.

Lenka Fit & Toos Sijs
redactie@broekerhaven.com
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Corona 2020
Tijdens 't vaarseizoen 2020, dat grotendeels door corona werd bepaald, hebben we op een andere manier van water en schepen genoten. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk dank!
Ter verluchting enkele plaatjes. Groeten, van Aad

Een grijs stom(p) schip in Edam

Een door Jaap Rood
gerestaureerd waarschip

Een motorschip van
Piet Dekker en zijn
vrouw (op eigen erf)

Een blank gelakt schip
met hoorn in Edam

De " Isidor" in de takels bij de haven van Wijdenes
Een tot zeilschip verbouwde klomp. Door mijn vader in 1957 omgebouwd. Het was de laatste klomp
die mijn opa in de Haarlemmermeer heeft verkocht.
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Taartenrace
Zondag 20 september
Weer mooi varen met de Taartenrace!

Tijdens het zeilen zaten we lekker te ouwehoeren en trokken we af en toe aan een touwtje.
Barry liet nog even zien dat hij het zeilgevoel
niet kwijt was. In het kruisrak vond hij hartstikke netjes de balans tussen hoog en hard.
Doordat de baan lekker rondjes draaien was,
kwam je onderweg iedereen tegen. Wat een gezellig gezicht is.
Met dat mooie weer konden we na afloop heerlijk coronaproof borrelen op ons terras. Kortom
het was weer genieten!

Het is lange tijd de vraag geweest of het kon,
maar de taartenrace konden we weer gezellig
varen.
Jaap had het weer goed
geregeld. Een strak
blauwe lucht, een mooi
windje en een aangename temperatuur maakten een hele mooie zeildag. En dat zagen we op
de startlijn terug! Veel
boten zochten de startlijn op.
Door Ron is er een leuke en creatieve baan
uitgezet die voor alle boten leuke koersen beloofde. En die hebben we gehad.

Ik hoop van harte dat we volgend jaar minder
corona en dus meer van dit soort gezellige dagen mogen varen! Dus, schrijf alvast 30 mei
2021 in je agenda. Dan hebben we er nog een
feestje bij met De Köster Sails Around The Island!
En dan het belangrijkste:
Jaap, Ron en Annette, hartelijk bedankt voor
de organisatie van deze mooie dag!
André Kruisdijk, Privateer

1e prijs!

Mijn broer Barry krijg ik zelden mee op een
zeilboot, hij vindt gas geven op onze boten veel
werk, maar ik was blij dat we deze dag met zijn
tweeën mochten varen.
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Plaats Schip

2e prijs voor
Ischka IJzer

3e prijs voor
Frank Fit

Type schip

Schipper

Gezeilde
jd

Gecorrigeerde
jd

1

Privateer

Dehler Duea

Andre Kruisdijk

6386

6451

2

Uisce

Halcyon 27

Ischka IJzer

7839

6643

3

Narwal

Dufour 32 Classic

Frank Fit

6002

6669

4

Bubble

Dehler 29

John Buysman

6083

6759

5

Kriebels

Forna 32

Kees Eema

6094

6771

6

Diaz

Jupiter 30

Team Bais

6651

6787

7

Surprise

Feeling 920

Peter van Laar

7343

6799
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Place 44

Jeanneau Sunrise 34

Ron Laan

6281

6979

9

Sloe Gin

Maxi 77

Bert Biesenbeek

8176

6988

10

Ithaka

Dufour 30 Classic

Wim Schagen

7013

7084

11

Fanaat

Dehler Op5ma 92

Aad Houweling

7765

7190

12

Sjonshine

Dehler Sprinta

Sjon Koomen

8327

7369

13

Invento Veritas Cornish Crabber

Adrie v d Marel

10643

7602

14

Milaroma

Hunter 27

Piet Brussel

9248

7771

15
16

Veritas Navis
Twister

Dufour 34
Hanse 350

Bartholomeus Swart
Hans Limburg

8407
7369

8084
8374
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Op de goede afloop...
Onze zoon Dirk, woonachtig in Brisbane aan
de Oostkust van Australië, en oud lid van onze
WSV De Broekerhaven was aan een non-stop
solo zeiltocht rondom Australië begonnen,
vanuit zijn woonplaats Brisbane. Zijn zeiljacht
“Ciella” van 10m heeft hij enkele jaren volledig
aangepast en ingetimmerd voor alle mogelijke
en onmogelijke omstandigheden. Hij heeft in
zijn jonge jaren niet voor niks als scheepstimmerman 8 jaar bij Jongert in Medemblik gewerkt op superjachten. Daarna heeft hij als
kapitein vele malen de wereld rondgevaren.
De start van deze solotocht was op 9 september 2020. Na een prachtige toch over, door en
langs het Barrière rif, is hij onderlangs Papoea
-Nieuw Guinea, Noordelijk Territorium, Timo
Zee naar Cape North-West richting Dirk Hartog eiland gezeild.
Op 22 oktober bij zware zeegang uit zuidwest
en 30 knopen zeilend aan de wind is hij tijdens het afrijden van de top van een hoge
gold, vermoedelijk door een enorme breker te
grazen genomen. De mast is hierbij afgebroken. Tijdens pogingen de mast te ontdoen van
verstagingen sloeg het buitenboord hangende
mastdeel een gat onder de waterlijn. Ondanks
de goed werkende bilgepomp was hier geen
redden aan. Dirk had het satelliet waarschuwingssysteem EPIRB meteen al geactiveerd zodra de boot vol water liep. De kustwacht reageerde direct en dirigeerde een Bauxiet tanker
(350m) voor stand-by en een vliegtuig voor de
juiste positie voor de reddingshelikopter. Inmiddels had Dirk zijn reddingsvlot overboord
dat zich meteen ontvouwde en opblies zodat
hij, zij het met moeite, kon overstappen. De
koele kikker had nog gauw een paar berichten

kunnen verzenden in de wetenschap dat hij de
onbenutte ruimte van de boot vol “geschuimd”
had en daar dus geen water kon bevatten zodat de boot lichter was en langer zou blijven
drijven!
Hij had een afstand van circa 3000 mijl afgelegd alvorens het schip zonk. Na ongeveer 3
uur in zijn hevig slingerende vlot te hebben
gezeten, onder toezicht van het rond cirkelende vliegtuig, werd hij ondanks de golfhoogte,
vlot en vlekkeloos omhoog gehesen door de
reddingshelikopter. De zeilboot lag zo’n 100
mijl uit de kust. Het waren ervaren redders.

Wij hoeven jullie niet te vertellen hoe blij of wij
waren toen Dirk ons zelf het verhaal vertelde
toen alles achter de rug was. Blij waren wij
ook met het rapport van de Australische reddingsdienst die hem prezen om zijn vakmanschap en professionele instelling. Hij laat ons
iedereen groeten die hem nog kennen en hem
voor de geest kunnen halen.
Namens Bart & Tiny Desaunois en zijn broers
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12 uurs van Broekerhaven
Zaterdag 5 september
gemiddelde maar dat maken we vast wel weer
goed.

De winnaarstafel! Met links Merijn, Kees in
het midden en Aonne rechts.

De 12 uurs wedstrijd is altijd iets om tijdens
het seizoen naar uit te kijken.
Om 8.00 uur verzamelen we aan boord om alles voor te bereiden. Kees is dan al druk bezig
met het inladen van al het eten en drinken
voor de hele dag.

De voorspelling is dat de wind de hele dag min
of meer uit het westen tot noordwesten gaat
komen en met 12 knopen prima blijft. We krijgen bij de OVD5 al snel de eerste kennismaking met de wisselvalligheid die we de hele dag
zullen blijven zien. Veel donkere wolken die om
ons heen voorbij gaan, soms wat meer wind en
soms wat minder, en in de verte wat onweer
waar we gelukkig verder geen last van hebben.
Het zeilpak is wel fijn tegen wat regen en de
kou als de zon even weg is. De koffie smaakt
ondertussen prima.
Vanaf de OVD5 hebben we niet veel keuze, we
merken dat we ons aan lager wal niet op de
juiste plek bevinden dus gaan we aan de wind
naar de AE1 om weer wat meer opties te hebben.

Het palaver begin 8.30 om de boeien door te
nemen. We hebben dit jaar een nieuwe boei
erbij voor de ingang bij de Marker Wadden.
Even kort met z'n allen een kop koffie drinken
en dan snel naar de boten want de start om
9.00 uur komt snel dichterbij en het fanatisme
begint direct bij de start. Klopt de weersvoorspelling en windrichting met wat we op het water zien, of moeten we nu al de plannen bijsturen?

Vanaf de AE1 gaan we eerst het gemiddelde
weer wat omhoog halen door halve wind op en
neer te varen. Ondertussen worden we goed
verzorgt zoals altijd aan boord met broodjes en
drinken. En zijn we elk rak druk in overleg wat
de volgende route gaat worden. Diverse mogelijke routes voor de dag bijwerken, afstanden
uitrekenen en kijken wat nog haalbaar is om
de beste keus te maken. Het gemiddelde loopt
weer op tot ruim boven de 6 knopen dus we
We besluiten om een lang rak te gaan varen
mikken op 70 mijl voor vandaag, liefst nog wat
vanaf de start naar de EZ-Z, dan de nieuwe
meer. Maar dat hangt er vanaf of de wind in de
boei bij de Marker Wadden en door naar de
avond voldoende blijft zoals voorspeld, of dat
Kite-LS 5. Dit moet net lukken met het spinna- deze er weer helemaal uitzakt zoals we eigenker gaan we vanuit.
lijk de meeste jaren met de 12 uurs wel meemaken.
Bij de start blijkt al snel dat we op 1 boot na
de enige zijn die deze kant op varen. Dan ga je In de middag varen we een rondje via Edam,
toch wat twijfelen tussen "altijd je eigen route
Hoorn, naar de KG37 en dan naar de EA1 met
varen" en "die anderen zien iets wat wij niet
het plan, omdat het lekker opschiet, om dat
zien".
nog een keer te doen voor de maximale afstand.
De snelheid is prima, we halen de 7 knopen en
zijn snel de EZ-Z gepasseerd. Bij de MarkerWe komen regelmatig andere deelnemers tegen
wadden begint de wind toch iets te draaien en en het is altijd mooi om te zien dat iedereen
moet het spinnaker eraf, maar we besluiten
zijn eigen plan trekt. We zien ook dat de snelwel door te gaan en gaan uiteindelijk via de
heid met deze wind bij de meeste er goed in zit
Kite-LS 5 door naar de OVD5 wat helaas een
dus als we een kans willen maken moeten we
korte extra slag nodig heeft, niet goed voor het voor de mijlen gaan. Ook zien we in de verte
12

dat een aantal deelnemers voor de veiligheid al
bij de finish in de buurt varen, maar dat lijkt
ons nog veel te vroeg. We nemen om 17.00 uur
even die ene uitzondering op het geen borrel
tijdens een wedstrijd en gaan vol goede moet
weer aan het rekenen voor de beste route.
Door een nieuwe partij donkere wolken wisselt
de wind behoorlijk en waait het toch een tijd
wat minder hard. We zien het plan om een
tweede rondje te maken langzaam verdwijnen
en besluiten om Edam maar over te slaan en
direct via Hoorn naar de KG37 te varen. In de
verte zien we dat een andere deelnemer de gok
wel neemt en door vaart. Wij houden vast aan
de verkorte versie en kunnen altijd nog als we
tijd overhouden vanaf de KG37 op en neer naar
de EZ-Z voor een paar mijlen extra.
Inmiddels is het na 18.00 uur en gaat de lasagna de oven in. Als we bij de Sport-G komen
begint de geur van de lasagna door de kuip te
wandelen. We zetten het rak in naar de KG37
op spinnaker terwijl we elkaar afwisselen en
even lekker eten en wat drinken.
In de avond komt het hele veld altijd wat dichter bij elkaar, er zijn maar een tweetal opties
om naar de finish te gaan. Wij liggen doordat
we de route ingekort hadden ruim voor op de
andere deelnemers dus hebben het idee dat we
te weinig mijlen hebben gemaakt om een goede
kans te maken.
Aangekomen bij de KG37 zakt de wind echter
helemaal weg, dus toch net als andere jaren.
Alle plannen overboord, het op tijd halen van
de finish is nu voor iedereen het enige doel
nog. Zelfs de spinnakerschoten zijn te zwaar
voor het beetje wind wat er nog over is, dus
heb ik de fantastische taak om op het voordek
met de hand de schoten op te tillen en het

spinnaker een kans te geven een beetje vol te
blijven staan. Met een uiterst geconcentreerde
Kees aan het roer om elk zuchtje wind op te
pakken maken we toch langzaam weer een
beetje snelheid en schuiven we 2 andere boten
voorbij, een volgt prompt ons voorbeeld en
komt achter ons aan, de andere geeft de hoop
op en start de motor.
Alle deelnemers die de KG37 nog niet hadden
bereikt geven het ook op en komen ons op de
motor voorbij.
De finish is om 21.00 uur maar finishen kan
van 20.30 tot 21.30, waarbij na 21.00 uur finishen uiteraard straftijd zal opleveren. De
GPS op de boot geeft eerst een ETA aan van
22.00 uur, maar langzaam wordt dit 21.45 en
dan 21.30, we hebben nog een kans. Uiteindelijk komen we om 21.26 over de finishlijn en de
boot na ons om 21.29 uur.
Van de 10 deelnemers zijn 3 ruim op tijd gefinisht, 2 precies binnen de maximale tijd en 5
op de motor dus dat telt niet meer.
Inmiddels is het volledig donker, de finish boel
hebben we alleen op de navigatie app gezien we
zijn wel toe aan een biertje. Snel de boot in de
box varen, alles opruimen en dan naar het
clubgebouw voor een biertje en de uitslag van
de wedstrijd.
We zijn gewoon 1e geworden, dat hadden we
niet verwacht maar is een erg mooie afsluiter
van een prachtige dag.
Rest mij nog de organisatie te bedanken, en
natuurlijk Kees en Martha voor de gezellige dag
en het eten, altijd top geregeld!
Merijn Evertse aan boord van de Kriebels

UITSLAGEN OP
DE VOLGENDE
PAGINA
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Plaats Schip
1
2
3
4
5
6
11
11
11
11
11

Kriebels
Diaz
Place 44
Fanaat
Sjonshine
Surprise
Narwal
Privateer
Uisce
Veritas Navis
Twister

Type

Schipper

Forna 32
Jupiter 30
Jeanneau Sunrise 34
Dehler Op5ma 92
Dehler Sprinta
Feeling 920
Dufour 32 Classic
Dehler Duea
Halcyon 27
Dufour 34
Hanse 350

Kees Eema
Team Bais
Ron Laan
Aad Houweling
John Koomen
Peter van Laar
Frank Fit
Andre Kruisdijk
Ischka IJzer
Bartholomeus Swart
Hans Limburg

Gecorrigeerde
mijlen
61,12
60,66
60,66
57,56
55,92
41,32
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF

Bericht van Reddingstation Wijdenes
Op 5 september vond in klein comité de
doop en de onthulling van de naam plaats
van onze nieuwe reddingboot.
Reddingboot 'De Arend' is toegevoegd aan
de vloot van Reddingstation Wijdenes!
Fondsenwerving
Anderhalf jaar geleden begon de fondsenwervingsactie voor een nieuwe reddingboot. Afgelopen juli konden we bekendmaken dat het was gelukt: Reddingstation
Wijdenes heeft een nieuwe boot! In de weken daarna is er hard gewerkt aan het
schip. Het schip heeft een complete refit
ondergaan en is opnieuw bestickerd in
herkenbare kleuren.
De herkomst van de naam
Arend-Jan Bruin is al sinds het prille begin in de jaren 80 tot aan zijn overlijden in 2019 als
schipper nauw betrokken geweest bij het reddingstation. Na zijn varende periode is hij doorgegaan als instructeur. Om de traditie ‘nieuwe reddingboten vernoemen naar zeevogels’ voort te
zetten én om de wens van de vrijwilligers in te willigen om met de nieuwe naam te verwijzen naar
Arend-Jan, is gekozen voor ‘De Arend’ als scheepsnaam.
Twee dopers
De boot werd gedoopt door 2 personen: Adri Davelaar en Beata Bruin.
Adri Davelaar is altijd van zeer grote waarde geweest voor het reddingstation. Zowel bij de oprichting als voor het algehele bestaansrecht van Stichting Reddingstation Wijdenes heeft hij een
grote rol gespeeld. Hier zijn wij hem nog altijd zeer erkentelijk voor.
Aangezien de nieuwe reddingboot vernoemd is naar haar overleden echtgenoot is er voor gekozen
om Adri te laten vergezellen door de weduwe van Arend-Jan, Beata Bruin.
Het gehele verslag en het beeldmateriaal staan op onze website:
https://reddingstationwijdenes.nl/40-actueel/2020/653-dit-is-de-nieuwe-reddingboot-de-arend
Michelle van de Ruit
Reddingstation Wijdenes
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Afzeilen voor de jeugd
Zondag 6 september
Voor de 1e jaars was het het moeilijkst vanwege de zeer matige wind, maar toch kregen ze het voor elkaar om het te nemen traject af te leggen. Later stak de wind wat op
en was het voor de volgende groepen een
stuk makkelijker en ook leuker. Natuurlijk
moest er ook een theoretische test afgelegd
worden. Dat gebeurde in het clubhuis aan
een tafeltje ruim bij de ander vandaan,
want afkijken dat doen we natuurlijk niet.
Nadat de boten en alle andere attributen
waren opgeruimd, was het tijd voor ontZondag 6 september j.l. was een heel span- spanning en dus gingen we over op het genende dag voor onze jeugdzeilers. Het was bruikelijke eten van pannenkoeken en pofzoals wij dat noemen de afzeildag. Op deze fertjes, altijd weer een drukte van belang
mooie dag welke begon met weinig wind,
gingen de kinderen onder toezicht van vele
ouders en andere belangstellenden het water op om hun kunnen te tonen.

maar wel leuk.
De kinderen bij het boothuis ontvingen de
opdrachten en de belangstellenden aan de
overkant op de pier genoten ervan onder
het genot van koffie, thee en koek en dat
alles op gepaste afstand.

Ondertussen werden de theorie antwoorden gecontroleerd en wachtten de belangstellenden buiten rustig af. Want ja, uiteindelijk gaat het toch om het behaalde resultaat. En dat was er, een goed resultaat
want alle kinderen waren geslaagd!
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Moe, maar tevreden trok iedereen huiswaarts en konden we terug kijken op een
mooi verlopen seizoen.

Wil je ook op zeilles geef je dan op voor het
komende seizoen via onze site
www.wsvdebroekerhaven.nl
Peter van Laar
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Bert Hazelaar

November 2020. Corona regeert maar vandaag is de redactie toch op bezoek bij
Bert Hazelaar. We zijn gelukkig welkom voor een kop thee en een prettig gesprek
in het gezellige huis van de familie Hazelaar. Op de achtergrond klinkt classic FM
en Bert geeft uitgebreid antwoord op de vragen die wij hem stellen. Lees hier het
verslag en leer deze Tukker maar eens wat beter kennen…
NAAM:

Bert Hazalaar

GEBOREN: Bert is geboren op 8 september 1958 in Almelo. Een echte Tukker dus. Hij groeide
daar op samen met zijn broer en zus. Ging er naar de lagere school en volgde daar
ook de klassen van de middelbare school. Hij kreeg zwemles in het Twentekanaal
waar hij nog koude herinneringen aan heeft…
Toen studeren voor werktuigbouwkundige maar dat werd hem niet. Eerst maar
eens de 18 maanden dienstplicht vervullen en daarna starten met de studie Diergeneeskunde in Utrecht.
GEZIN:

In Utrecht leerde hij ook zijn Inge kennen. Ze studeerde daar Spaans en ze kregen
verkering. Ze zijn in 1992 getrouwd en kregen samen 3 dochters: Josien die de opleiding voor huisarts doet in Groningen. Immy, net afgestudeerd aan de Pabo en zij
staat nu voor de klas in Utrecht. En Susan, zij studeert voor orthopedagoog in Den
Helder. De meiden zijn twintigers, allen het huis uit en samenwonend met leuke
schoonzonen.

BEROEP:

Als pas afgestudeerd dierenarts was het in het begin wel even zoeken naar het
werk. Bert deed zo ongeveer een rondje Nederland en streek her en der een tijdje
neer. Van Odoorn in Drenthe tot Bemmel, Zwolle, Maasbree en Maassluis. Maar
ook 8 jaar in Woubrugge, in het ‘Groene Hart’, waar hij zijn eigen praktijk heeft gehad. En niet alleen voor huisdieren maar ook voor vee. Bij nacht en ontij je bed uit
en met een bootje door de sloten, zoekend naar een schaap in barensnood, dat ergens in een weiland staat. Een mooie tijd maar ook best pittig. Toen de praktijk van
dierenarts Remmelink in 1998 te koop kwam besloot hij die over te nemen en verhuisden ze naar Grootebroek. Toevalligerwijs kochten zij indertijd het huis van
Hottem en Marja Veenstra.
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Doordat de praktijk steeds groter en uitgebreider werd en Bert meer ambities had
op het gebied van diergeneeskunde dan van boekhouding, heeft hij de praktijk
over laten nemen door een Zweedse firma (Anicura) en werd het Sterkliniek WestFriesland. Zo kon Bert zich richten op specialisaties zoals uitvoeren van kijkoperaties en orthopedie. Er komen patiënten uit heel Nederland naar de praktijk omdat
ze uniek en specialistisch zijn kwaliteit op allerlei gebied. Ook diergeneeskunde
gaat steeds verder en dat is wat Bert ook zo leuk vindt aan zijn werk. En hij doet
nou eenmaal graag wat hij leuk vindt! Al die andere bijkomende zaken zijn nu ondergebracht in de overkoepelende organisatie en zo kunnen zij zich volledig richten
op de dingen waar ze goed in zijn. De praktijk heeft inmiddels ruim 20 man personeel verdeeld over 2 vestigingen en Bert is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen hiervan. Dit alles zou zonder de enorme bijdrage van zijn vrouw Inge en de
dochters nooit mogelijk zijn geweest. Inge heeft ook jaren in de praktijk gewerkt en
ook de meiden waren altijd tot diep in de nacht bereid om te helpen bij operaties
en allerlei andere werkzaamheden.
Inmiddels werkt Bert nog 2 dagen voor de dierenkliniek en gaat hij komend jaar in
januari officieel met pensioen. Hij kan slecht stilzitten en geeft nu ook geregeld les
in het uitvoeren van kijkoperaties. Dat soort dingen zal hij graag blijven doen.
Inge werkt bij het Zuiderzeemuseum. Ze heeft het daar heel erg naar haar zin en
denkt nog niet aan stoppen met werken.
HOBBY’S:

Bert heeft altijd fanatiek aan badminton gedaan en komt al jaren bij de Flinters
over de vloer. Het badmintonnen zelf gaat wat minder want met de jaren lijken ook
wel de blessures te komen.
Daarnaast heeft Bert zo’n anderhalf jaar geleden een A-Ford uit 1930 uit Duitsland geïmporteerd. Die heeft hij uit elkaar gehaald en gaat hij ook weer in elkaar
zetten. Mochten de dochters gaan trouwen dan is er in ieder geval een mooie
trouwauto beschikbaar tegen die tijd.
Ook maakt hij graag zelf meubels en lampen. Dat heeft hij altijd al gedaan en het
moet vooral een beetje gekkig zijn.
En natuurlijk zeilen! Zodra de er tijd en wind is even een uurtje het water op om
het hoofd leeg te maken.

TYPE SCHIP: Efsix (open zeilboot van 6 meter). De boot heeft een wat zwaardere kiel en is met
name geschikt om op open water te zeilen. Ook met wat meer wind heeft het bootje
goede zeileigenschappen.
NAAM SCHIP: Esprit. Zo heette de boot al en zo heeft Bert het gelaten.
CONTACT MET DE WATERSPORT: Opgegroeid in Twente, dus zonder water…
Maar Bert’s broer huurde wel eens een bootje en dan ging Bert graag mee zeilen.
Ook heeft hij veel gesurft. Geld voor een plank was er niet dus nadat hij stiekem
wat maten in de winkel heeft opgenomen bouwt hij er zelf een. Het was een supersnelle plank geworden alleen had de plank wat moeite met de bochten. Vanuit Almelo reed hij met zeer grote regelmaat met een vriend naar Elburg om daar op de
Randmeren te surfen. Een jaar of 3-4 terug kocht Bert deze Esprit en ging op zoek
naar een ligplaats. Zo kwam hij bij onze haven terecht.
Toen Peter van Laar op zoek was naar wat helpende handen bij het jeugdzeilen
heeft Bert zich aangeboden. Hij gaf ook graag les aan kinderen bij badminton en
19

Wie is wie…? Wie is wie… ? Wie is wie… ? Wie is wie…? Wie is wie… ? Wie is wie… ?
weet altijd het beste in ze naar boven te halen. Bert is zeker ook geduldig met de
jonge zeilertjes en dat werpt zijn vruchten af.
MET VAKANTIE: Met de Esprit op vakantie is geen optie.
Wel zijn ze 2 keer met het gezin flottielje gaan
zeilen in Turkije en Griekenland. Dat vonden
ze geweldige vakanties. Ook kamperen in Zuid
-Europa vonden ze leuk. Tegenwoordig hebben ze een camper. Inge houdt niet heel erg
van zeilen maar samen met de camper weg
vinden ze allebei leuk.
Bert’s grootste zeilfan is zijn 86 jarige schoonmoeder, oma Gré. Zij gaat graag mee zeilen,
zie bijgevoegde foto.
FAVORIETE MUZIEK: Licht klassieke muziek.
FAVORIETE DRANK: Bert vindt heel veel lekker maar
drinkt graag koffie.
Met Oma Gré op de Esprit
FAVORIETE GERECHT: Inge kookt graag en kijkt ook veel
Master Chef kookprogramma’s op de televisie.
Eigenlijk heeft Bert met Inge zijn eigen master chef in huis en Bert lust (bijna) alles.
FAVORIETE BOOT (als geld geen rol speelt): De Groene Draeck (Lemsteraak).
DAT WIL IK NOG KWIJT: WSV De Broekerhaven is een leuke en relaxte vereniging.
WAT BETREFT DE VRAAG VAN PETER EN ANS: Wanneer ga je je kajuitzeilboot kopen?
ANTWOORD VAN BERT: Ik denk niet dat die er komt. Zeilen is voor mij even een uurtje het water op en je gedachten even loslaten.
Maar je weet nooit wat ervan komt als
ik straks meer tijd heb!
VOLGEND SLACHTOFFER: Sofie en Lisanne
Willemsen
VRAAG VAN BERT: Wanneer gaan jullie zelf zeilles
geven?
De Redactie
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Wedstrijdzeilen & competitie
Wat een raar jaar is dit geworden. Eerst mochten we helemaal
niet wedstrijd zeilen,
toen onder strikte voorwaarden en de laatste wedstrijden waren
bijna weer normaal.
Dat sommigen van ons het hierdoor lieten afweten is heel begrijpelijk. Toch hebben diegenen
die er wel waren enkele mooie avonden gezeild.
De afsluiting met de taartenrace was helemaal een topper. Ideale zeilomstandigheden, heerlijk
gebak en geweldige bediening. Zowel bij de taartenrace als bij de 12 uurs hadden we een ongekende opkomst. Hier wil ik jullie namens de wedstrijdcommissie hartelijk voor danken.
Dit is waar we het voor doen.
Een prijsuitreiking voor de dinsdagavond wedstrijden zit er dit jaar niet in. Misschien kunnen
we hier tijdens de schippersmeeting 2021 nog iets mee doen. Wij hopen dat jullie ondanks alles
toch een mooi zeilseizoen hebben gehad en volgend jaar weer zoveel mogelijk meedoen.
Wensen wij dat jullie tot dan gezond blijven en zouden zeggen houdt de moed erin en maak er
tot dan het beste van.
Wij gaan ervan uit dat we in april weer gewoon het water op kunnen al zullen er wat nazitten
betreft eerst nog wel wat beperkingen zijn.
Fijne feestdagen en een goed 2021 toegewenst,
De wedstrijdcommissie.
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Allerlei
Oproep bezorger!

Overleden

Bovenkarspel (Rozenboom), Grootebroek
(Zesstedenpark, Oosterweed, Noordertogt,
Bomenbuurt, “oud” Grootebroek) en Lutjebroek

De zon scheen, de zeilen klapperden.
De wind waaide en de meeuwen krijsen,
En toen was het stil.

Onze clubblad bezorger, Bart Desaunois,
heeft zijn lidmaatschap na 43 jaar opgezegd
en daarmee ook zijn bezorgwijk.
Bart had een hele grote wijk dus wellicht
kunnen twee bezorgers deze wijk overnemen.
De Broekerzeepost komt 4 x per jaar uit.
Uw aanmelding zien wij graag tegemoet bij:
redactie@broekerhaven.com

Bart, bedankt voor je lidmaatschap en
je jarenlange trouwe bijdrage aan de
bezorgdienst!

Op 2 oktober is Gerard Bus op 76-jarige
leeftijd in Venhuizen overleden.
Namens WSV De Broekerhaven
wensen wij iedereen die hem lief was
veel sterkte toe.

22

Bloemen van de burgemeester!

Nieuws uit het NHD en De Streker
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Pas op, aan deze dijk wordt gewerkt!
Via Sjaak van de Ruit, reddingstation Wijdenes en lid van onze WSV, ontvingen wij dit bericht
dat we graag onder de aandacht van onze leden willen brengen.
Zoals bekend wordt er door de Alliantie
Markermeerdijken druk gewerkt aan de
Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam.
In dit buitendijkse werkgebied zijn nieuwe
ondieptes ontstaan en ligt er onderwater
veel afgezonken materieel. Onder andere
zinkerleidingen, ankers, meetinstrumenten
en al dan niet drijvende kabels. Dit materieel is niet altijd of slecht zichtbaar en vormt
een groot risico voor de scheepvaart.
Het is een gevaarlijk gebied waar je niet
moet komen. Het werkgebied is afgezet met
boeien. Toch zijn er in het afgelopen vaarseizoen vele plezierjachten waargenomen in
het afgezette werkgebied. Om de recreatievaart te informeren is een folder uitgebracht:
http://nieuwsbrief.markermeerdijken.nl/
nieuwsbrief-oktober-2020#!/pas-op-aandeze-dijk-wordt-gewerkt
De KNRM en de Notwin (Reddingsbrigade
Hoorn) zijn voortdurend in contact met de
Alliantie Markermeerdijken omdat vrijwel
dagelijks de situatie in het werkgebied verandert.
Ondanks alle beschikbare kennis blijft het
voor reddingboten een hele opgave om veilig
het werkgebied binnen te varen.
Pleziervaart in het werkgebied die om assistentie heeft gevraagd heeft meestal te kampen met
forse, dus dure, schade aan schip en voortstuwing.
Er zijn foldertjes verkrijgbaar op de haven.
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woonplaats

categorie datum

Cat a:

ligvakhouders, twee of meer jaar in bezit van contract

Cat c:

niet ligvakhouders woonachtig buiten de regio

Cat b:
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3,30
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50

10,00
10,10
10,10
10,10
10,10
10,10
10,10
10,10
10,10
10,10
10,10

9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

woonplaats

K28; K29; K30

K2 t/m K 11
J.P. Kager
Grootebroek
A. Zgoda
Wijdenes
L.Jetses
Grootebroek
S.Abbink
Venhuizen
D.Bakker
Lutjebroek
Jaap Berkhout
Bovenkarspel
B. Walter
Venhuizen
Nico Boumans
Zwaagdijk
K-12; K-13; K-14; K-15; K-16; K-17
T.Smit
Enkhuizen
K18; K19; K20; K21
R. Laan
Grootebroek
T. de Veer
Bovenkarspel
N. Oerlemans
Grootebroek
A.P.M. Kuin
Bovenkarspel
L. Hogendoorn
Grootebroek
N. van Leijen
Grootebroek
M. Keuch
Bovenkarspel
K22 - K23
G. Schrale
Enkhuizen
R. vd Blonk
Enkhuizen
C.Overweel
Enkhuizen
C.Lute-Overweel
Enkhuizen
K24; K25; K26; K27

volledige naam

ligvakhouder minder dan twee volle jaren in bezit van
contract en niet ligvakhouders woonachtig in Stede Broec,
Drechterland of Enkhuizen

3,00

a

b

b
b
b
b

10,00

12,50
12,50
12,50
12,50

10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50

9,50

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

8-4-2008

9,00

3,30

3,45

3,75

4,75
4,75
4,75
4,75

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

3,50

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

lengte breedte
box
box

25-8-2017 10,00

12-1-2018
19-10-2019
27-10-2019
24-8-2020

22-3-2004
18-5-2010
29-10-2017
17-9-2000
7-3-2011
16-4-2020
24-7-2020

23-4-2020

b
a
a
a
b
b
b
b

27-9-2006
31-5-2006
7-9-2017
28-3-2019
12-6-2019
9-7-2019
1-9-2020
20-8-2020

a
b
b
b
b
b
b
c

categorie datum

wachtlijst binnenhaven

3,25 K31; K32; K33; K34
3,25
3,25 K35; K36; K37; K38; K39; K40
E. van Amsterdam
Bovenkarspel
3,00 K41; K42; K43; K44
Bovenkarspel
3,00 W. Hoff
3,00 K45; K46
3,00
3,00 KK-1; KK-2; KK-3; KK-6; KK-7; KK-8
3,00
3,00 KK-4; KK-5

3,90
3,90

10,50
10,50

9,60
9,60
9,60

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

11,20
11,20
11,20
11,20
11,20
11,20
11,20
11,20

lengte breedte
box
box

B-8; B-9; B-10; B-11; B-12; B-13; B-14; B-15; B-16; B-17
S.W. van Dijk
Westwoud
a
29-8-2007
I. IJzer
Bovenkarspel
a
21-3-2017
J. Buisman
Bovenkarspel
a
10-1-2020
J. Caspari
Bovenkarspel
a
29-4-2020
A.P.M. Kuin
Bovenkarspel
b
1-4-1994
A.C. Olij
Venhuizen
b
1-4-1994
M. Braakman
Bovenkarspel
b
7-7-1996
Hans Limburg
Grootebroek
b
24-2-2017
B-5; B-6; B-7
F. Fit
Bovenkarspel
a
28-5-2011
J.G.A.M. Redeker Apeldoorn
a
4-4-2012
B-1, B-2; B-3 ; B-4
J. van Bockxmeer Blokker
c
12-8-2018
B-18; B-19; B-20; B-21; B-22
J.C. Redeker
Enkhuizen
a
30-9-2014
D. Vuglovecki
Bovenkarspel
a
30-7-2020
M.Hoppenbrouwer Bovenkarspel
b
27-4-2020
Bovenkarspel
b
7-6-2020
E. Boon
J. de Ruiter
Grootebroek
b
5-8-2020
J. Botman
Bovenkarspel
b
9-9-2020
D.Kramer
Zaandam
c
14-11-2016
R. Vercoelen
Heemskerk
c
24-7-2017
P.Schutte
Amsterdam
c
9-7-2018
E.J.M de Jong
Amsterdam
c
10-6-2020
B-23; B-24; B-25; B-26; B-27; B-28; B-29
P. Struik
Enkhuizen
b
3-1-2017
E. de Vilder
Wijdenes
b
15-8-2020
T. Goetjes
Bovenkarspel
b
10-10-2020
B-30; B-31; B-32; B-33; B-34; B-35; B-36; B-37; B-38; B-39
B. Biesenbeek
Enkhuizen
a
4-5-2020
C.Y. Lust
Bovenkarspel
b
17-3-2001
R.Leeflang
Wijdenes
b
14-9-2019
P. Faro
Grootebroek
b
25-11-2019
J. Groot Jr
Bovenkarspel
b
29-5-2020
M.Keuch
Bovenkarspel
b
24-7-2020
A. Bosman
Rotterdam
c
4-11-2019
L. Pameijer
Amsterdam
c
21-10-2020

B-40; B-41; B42

volledige naam

wachtlijst buitenhaven

Vragen m.b.t. de wachtlijst richten aan: frank.lenka@planet.nl

Wachtlijst

Bericht van de havenmeesters
’t Kan verkeren… (Bredero 1618)
Zijn havenmeesters duikelaars?
Blijkt voor sommigen van wel. Het
had niet veel gescheeld of de WSV de
Broekerhaven was twee havenmeesters kwijtgeraakt. Op maandag 17
augustus om negen uur ging de ene
kopje onder bij zijn boot doordat hij
aan de wal stappend, uitgleed op de
bemoste balk van de beschoeiing .
Daar spartelde hij tussen wal en
schip HELP, HELP schreeuwend…
Een oplettende passant aan de overkant zette het op een spurt en waarschuwde de overige havenmeesters die net aankwamen voor de wekelijkse vergadering . De
nieuwsgierige resort gasten keken toe hoe na een minuut of tien de drenkeling met vereende
krachten uit het water werd gevist. Slechts een paar gekneusde ribben waren een wekenlange
herinnering dat ook anders had kunnen aflopen. Was het nu alleen een stijve oude man die zo
iets overkwam? Zal er zeker mee te maken hebben gehad; maar hij is niet de enige die van de
boot stappend, een uitglijer maakte dankzij het natte mos. Stel dat er geen mensen aanwezig
waren geweest. Wat dan? Deze vraag werd meteen in de vergadering daarna gesteld. Er hangen
geen trappen meer tot in het water aan de westkant. De enige trap bij de kantine is vanwege
overlast door de jeugd, tijdelijk weggehaald. De vijf gort droge havenmeesters kwamen tot de
conclusie dat daar verandering in moet komen: meer trappetjes en het verzoek aan alle booteigenaren om de zwemtrap uitgeklapt te laten zodat een drenkeling zichzelf, letterlijk kan redden!
Ruim een maand later; de tweede hijsdag. Een altijd behulpzame havenmeester ging voor de
derde keer kopje onder. Het strijken van de mast op de Cornish Crabber van Adri van de Marel, ging niet geheel zoals het hoort. Eén tui was niet gezekerd waardoor de mast sneller dan
gepland omlaag donderde, waardoor de helper van de boot werd gezwiept en de op het dekkend
liggende giek in tweeën knapte. De in deze situatie “geoefende” havenmeester hield er gelukkig
niet meer dan een nat pak aan over! En de giek? Keurig gerepareerd door Kees Ettema. “Je ziet
er geen barst meer van” zodat de Cornish Crabber nu geheel compleet in de verkoop kan gaan.
Ja, want ons aller Adri strijkt de zeilen. ’t Is mooi weest. Finito!
N.b.! Door deze twee incidenten blijft natuurlijk de vraag hangen of het niet verstandig is dat
havenmeesters boven de zeventig verplicht worden een life belt te dragen.
Ja, finito is het ook voor Cees Jan van Marle, de bezitter van de 5.60 Kolibri Zephyr, liggend
op plek 35 in de buitenhaven. Door een attack enige jaren geleden, was hij al niet meer in
staat om buitengaats te gaan. Toch heeft hij nog enige jaren genoten van de bijeenkomsten in
de kantine en van het kijken naar zijn zelf gebouwde zeilschip. Een tweede attack heeft hem
onlangs getroffen en na ziekenhuis opname verblijft hij nu in “Overvest” te Enkhuizen. Zijn appartement aan de Kuipersdijk ligt nog vol met spullen die aantonen wie hij óók is geweest: Opgeleid als contrabas musicus aan het conservatorium en spelend in een filharmonisch orkest,
veranderde hij op latere leeftijd van beroep en haalde zijn stuurman kwalificatie voor de grote
vaart. Als stuurman op het laatste vracht zeilschip de “Albatros” tussen Nederland en Engeland, heeft hij historie geschreven. (Zie elders méér over dit stukje nostalgie). Voor allen die
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hem kennen is dit triest dit te vernemen. Het zal je maar overkomen!
Ja, het zomerseizoen zit er op! Op 17 en 24 oktober zijn in goed overleg vooraf, door passen en
meten, de boten weer deskundig op het veldje gezet. Bedankt hijsploegen! Een aantal stoere
zeilers laten de boot in het water en een aantal hebben gekozen om te overwinteren in de binnen-buitenhaven. Een zevental boten van niet-ligplaats houders/niet leden staan/liggen ook
op de wal of in het water. Zo kunnen we iedereen van dienst zijn; zij het met verschillende
prijskaartjes!
O ja; Corona! ’t Is nog steeds wat! Vooralsnog (11/11) geen officiële bijeenkomsten. Het havengebouw dient als sanitaire ruimte voor de “hoog nodige” klussers aan de overkant die dan meteen een bekertje warme koffie kunnen mee pakken. Hopelijk komen er andere, betere tijden.
Heb je het gevoel dat het anker los is en het schip weg drijft? Een gezegde dat een zekere hopeloosheid uitstraalt. Kom op: Alles zal reg kom!
Ja, dan zijn er door onder andere bovenstaande perikelen, ligplaatsen vrij gekomen. Ter herinnering: Ligplaatsen moeten vóór 1 december worden opgezegd; niet actief gebruikte ligplaatsen
(langer dan 2 jaren) kunnen ook door de havencommissaris na die datum aan de daarvoor in
aanmerking komende leden die een formulier hebben ingevuld op volgorde, worden toegewezen. Hopelijk hoor je bij degenen die daarvoor van hem dan een telefoontje krijgt.
Ten gevolge van de corona is dit artikel niet vooraf gelezen/besproken door de andere havenmeesters; de coördinerend havenmeester neemt derhalve de volle verantwoordelijkheid in deze.
De havenmeesters, Jan Redeker (coördinerend havenmeester)
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Wedstrijden & Evenementen 2021

BC

N.b. alle data zijn uiteraard onder voorbehoud van wat er op dat moment kan en mogelijk is.
Indien er wijzigingen zijn zal e.e.a. tijdig gecommuniceerd worden.

WEDSTRIJDEN

DATUM

TIJD

Skippers meeng

6 april

20.00 uur

Dinsdagavond compee I

13, 20, 27 april

1e start 19.00 uur, 2e start 19.15 uur

11, 18, 25 mei

1e start 19.15 uur, 2e start 19.30 uur

1, 8, 15, 22, 29 juni

“

6 juli

“

24, 31 augustus

1e start 19.00 uur, 2e start 19.15 uur

7 september

“

(*4 mei geen wedstrijd)

Dinsdagavond compee II

Köster Sails Around the Island 30 mei

Palaver 10.30 uur - Start 11.00 uur

12 uurs Broekerhaven

4 september

Palaver 08.30 uur - Start 09.00 uur

Taartenrace

19 september

Palaver 11.00 uur (met koﬃe & gebak)
StarHjd wordt 5jdens de koﬃe bekend gemaakt

Prijsuitreiking compee

9 november

20.00 uur, Clubgebouw

Nieuwjaarsrecepe

-

Geen nieuwjaarsrecep5e dit jaar

Midwintermaaljd

-

(Vooralsnog) geen midwintermaal5jd dit jaar

Algemene Ledenvergadering

25 maart

20.00 uur, Clubgebouw

Seizoens opening

18 april

15.00 uur

Broekerhavenweekend

12 & 13 juni

Informa5e volgt t.z.t.

Afzeilen jeugd

5 september

10.00 uur

Seizoens afsluing

24 oktober

15.00 - 20.00 uur

EVENEMENTEN
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Rooster Havenmeesters 2020-2021
Winterrooster 2020-2021
NOV

Jan de Vries

DEC

Peter Beers

JAN

Jaap Rood

FEB

Gertjan Severs

MRT

Kees Meijne

Reserve

Jan Redeker

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:

Nico Boumans
Zwaagdijk 145
1684 ND Zwaagdijk-Oost
Corine Lute-Overweel
Kavelsloot 33
1602 HG Enkhuizen
Leone Pameijer
Jachthavenweg 26C
1076 CZ Amsterdam

Wietse van Lingen
Peperstraat 25
1611 CM Bovenkarspel
Tom Goetjes
Keizerskroonweg 57
1611 DE Bovenkarspel
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.

Yvonne Groenewoud
Dirk Wierengastraat 63
1602 TL Enkhuizen
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Foto pagina

Wij wensen iedereen
fijne feestdagen en een
gezond en gelukkig
2021!

Frank Fit maakte deze foto tijdens de
12 uurs van Broekerhaven

Als dank, van de Old Gaffers Association:
Een mooie luchtfoto van Broekerhaven
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Aanleveren kopij uiterlijk vrijdag 26 februari
2021 bij redactie@broekerhaven.com

