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Boten te water
Komende zaterdag, 19 april, gaan de boten weer te water. Het takelen begint om 8:00uur, als u
op de wal ligt zorg er dan voor dat u op tijd aanwezig bent en dat de stootwillen en meerlijnen
klaar liggen.
Extra Steiger Winterhaven
Omdat de zomerhaven nog niet klaar is en we alle boten toch een plekje in het water willen geven
is er een extra steiger geplaatst. De steiger heeft nog wat aandacht nodig dus wees voorzichtig als
u hier op loopt. Onze wintercommissaris Henk Bultman zal aangeven waar u komt te liggen na het
te water laten.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Onderhoudswerkzaamheden aan boten
Clubschip
Op zondag 12 januari heten we u van harte Traditiegetrouw
vindt dit
We willen u er nogmaals op wijzen dat het in
plaats in onze kantine aan de Industrieweg.
Zaterdag 24 mei staat gepland om de
de nieuwe zomerhaven ten strengste verboden
drijvende accommodatie naar de
U
bent
welkom vanaf 15:00
is om
onderhoudswerkzaamheden
aanuur
de .
Rembrandtkade te slepen. Op deze dag
buitenkant van uw boot uit te voeren. Zorg er
moeten alle boten die aan deze kant van de
dus voor dat u al uw schilderwerk klaar heeft
`nieuwe` steiger liggen aan de kant zodat we
voor u naar buiten vertrekt.
hier met slepen geen hinder van ondervinden.
Stremming Sluis
LET OP! Zaterdag 26 april en maandag 5 mei is de sluis gestremd!

Indeling zomerhaven
De indeling van de zomerhaven hangt vanaf nu in
de kast in de winterhaven en zal u toegemaild
worden. Deze indeling kan ter plekke door de
zomercommissaris nog aangepast worden.
Toegewezen ligplaatsen gelden per seizoen en
kan dus ieder jaar anders zijn.

Ingebruikname zomerhaven
Vanaf 3 mei kunnen een beperkt aantal
boten in de nieuwe zomerhaven liggen. Als
u interesse heeft om hier gebruik van te
maken stem dit dan af met Henk Bultman
of André Bultink. Vanaf eind mei kan
iedereen die een ligplaats toegewezen
heeft gekregen hier gebruik van maken.

Werkbeurten
De werkbeurten zitten er weer aan te komen. Als u niet kunt dient u zelf voor vervanging te
zorgen. De werkbeurten zijn allemaal gepland bij de winterhaven aan de Industrieweg en duren
van 8:30 tot 12:30.
Het niet verschijnen op een werkbeurt kost u een boete.

