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clubblad Kompas
kunt u begin
april 2014
in uw brievenbus
verwachten.

Openingstijden van het MWR clubhuis 2014
JANUARI, FEBRUARI, MAART EN APRIL

WOENSDAG EN VRIJDAG

Op zondag van 16:00 uur tot
18:00 uur.

Gedurende het gehele jaar zijn wij op
iedere woensdag en vrijdag geopend
van 16:00 uur tot 18:00 uur. Dit kan
alleen als er voldoende vrijwilligers
beschikbaar zijn om de bardiensten op
deze dagen in te vullen.

MEI, JUNI, JULI EN AUGUSTUS
Zaterdag en zondag van 16:00 uur tot
18:00 uur.

De barcommissie

SEPTEMBER , OKTOBER, NOVEMBER
EN DECEMBER
Zondag van 16:00 uur tot 18:00 uur
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Koninklijke goedkeuring, KB: no. 97 dd. 4 maart 1970
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t.n.v. Motorboot en Watersportvereniging Reeuwijk

BESTUUR
Voorzitter
J. (Jan) Strijdhorst,
Heemraadslaan 3,
2411 SV BODEGRAVEN,
0172-617783
voorzitter@mwr-reeuwijk.nl

Evenementencommissaris

evenementen@mwr-reeuwijk.nl
Commissaris Zeilopleidingen
B.C. van Loo
Watermunt 6
2811 SN Reeuwijk
zeilopleiding@mwr-reeuwijk.nl

Secretaris

secretaris@mwr-reeuwijk.nl
Penningmeester
R.H. (Richard) Bethlehem
Leliestraat 15
2841 AX Moordrecht
telefoon: 0182-373499
penningmeester@mwr-reeuwijk.nl
Sociëteitscommissaris
B. L. (Ben) Kloostra
Raaigras 78
2804 ND Gouda
bar@mwr-reeuwijkl.nl
Havencommissaris
H. (Hans) Cabout
Statensingel 90
2805 BK Gouda
telefoon: 0182-524985
06-47150832
havenmeester@mwr-reeuwijk.nl

COMMISSIES
Sociëteitscommissie
bar@mwr-reeuwijk.nl
Peter Hengstmengel, Marianne
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Richard Bethlehem, Hans Cabout,
Rinus den Hartog en A. Vuik
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Van de voorzitter
De oliebollengeur en kruitdampen zijn opgetrokken.
Een voorspoedig 2014 toegewenst aan u allen.
Op Oudejaarsdag heb ik een gezellig borreluurtje bijgewoond in het clubgebouw.
Er werd zelfs vuurwerk afgestoken op de steiger! Wist je dat ik daar een leuk gerucht
oppikte? Het ging als een lopend vuurtje. MWR heeft een nieuw evenement op de
agenda gezet! Het vindt iedere vrijdag plaats en trekt veel mensen. Iets om bij
aanwezig te zijn: het HAPPY HOUR HAPPIES! Je mag het niet missen.
Dergelijke initiatieven juich ik toe. Mensen die een idee uitwerken en dit in het
belang van de MWR tot stand brengen, zijn altijd welkom. Zo zijn er ook prachtige
plannen om jeugddagen te gaan organiseren. Een uitstekende combinatie om
scholieren te laten kennismaken met de watersport in diverse vormen en aan het
eind van de dag bieden we de mogelijkheid om te chillen aan de bar.
In een eerdere uitgave van Kompas hebben we kunnen lezen over het initiatief om
jonge mensen met een handicap de gelegenheid te geven om te zeilen. Wat een
prachtig initiatief! Ik ben er trots op dat de MWR hieraan kan meewerken.
Het nieuwe jaar is begonnen en er zijn initiatieven gaande binnen de MWR. Ik wens
iedereen een creatief en gezond jaar toe in de hoop dat er nog meer plannen kunnen
worden uitgewerkt en waardoor we een heel mooi vaarseizoen zullen hebben.

Hartelijke vaargroeten, Jan Strijdhorst

Nieuwjaarsreceptie
Op 12 januari werd de nieuwjaarsreceptie gehouden. Een druk bezochte en gezellige
bijeenkomst. Na de toespraak van onze voorzitter en de bekendmaking van de
vrijwilligers van het jaar volgde een gezellig onder ons waarbij de barcommissie ons
verraste met vele heerlijke hapjes. De tekst van de toespraak volgt hierna. Enkele
foto’s van deze bijeenkomst zijn geplaatst op de omslag van deze uitgave.

Leden van MWR,
Van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de MWR.
Ik wens u en uw dierbaren een voorspoedig en gezond 2014 en voeg daar aan toe
dat ik hoop dat u een mooi vaarseizoen zult beleven.
Het is een voorrecht hier te mogen staan. We hebben in het afgelopen jaar een
relatief rustige sfeer mogen proeven en leuke evenementen gehad. Dat kan alleen
omdat velen zich hiervoor inzetten. Daarvoor dank! Maar, het werk is niet klaar.
Samenwerken, naar elkaar omzien en met elkaar optrekken moet verder uitgewerkt
worden. In ons clubblad van november 2013 heeft u kunnen lezen over ‘Away2go,
zeilen met zorg’. Pieter en Ariënne Maas zijn initiatiefnemers om jonge mensen met
psychosociale noden te helpen d.m.v. de zeilsport! Persoonlijk vind ik dit prachtig en
juich dergelijke acties van harte toe.
Men roept: ‘De jeugd heeft de toekomst’, maar ik meen dat ze die toekomst alleen
heeft als diezelfde jeugd de gelegenheden aangrijpt die zij krijgen. Dat gaat niet
vanzelf en vergt een inspanning. In 2014 wil MWR die gelegenheid geven door
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jeugddagen te organiseren. Hierover op een later stadium meer. Ik draag
welwillende jeugdigen een warm hart toe en zet mij graag in om kansen en
gelegenheden voor hen te maken!
De burgemeester van Bodegraven – Reeuwijk zei in zijn Nieuwjaarstoespraak:
‘Wij leven in een bijzondere tijd. De economische recessie blijkt toch langer aan te
houden dan verwacht, maar er komt weer voorzichtig een positieve berichtenstroom
op gang. Ik denk dat we wel kunnen stoppen met het spreken over een recessie en
moeten aanvaarden dat er een nieuwe werkelijkheid is ontstaan. Een werkelijkheid
waarin we in gewijzigde omstandigheden onze kansen moeten benutten. Het heeft
geen zin om stil te staan bij wat we zijn kwijtgeraakt. We kunnen onze blik beter op
de toekomst richten.’
Ik erken en onderschrijf wat hij zegt. Ook in de MWR zullen dingen in de toekomst
anders gaan dan we gewend waren.
Laten we het idee dat vroeger alles beter was loslaten. Het gaat niet om goed of
slecht, maar het gaat om werkbaar, acceptabel en verantwoord.
Hoe je het ook wendt of keert, het komt altijd op de inzet van vrijwilligers aan.
Gelukkig hebben we binnen de MWR veel mensen die regelmatig een bijdrage
leveren aan evenementen. Maar, in de groep vrijwilligers is altijd plaats voor meer
mensen. Ik roep iedereen weer op om als vrijwilliger actief te worden. Kom eens
praten, er is vast iets dat je kunt doen.
Binnen het kader van vrijwilligers kiezen we ieder jaar een vrijwilliger van het jaar.
Dit jaar willen we afwijken van de traditie dat per jaar slechts één persoon in
aanmerking komt. We hebben dit jaar voor drie personen gekozen: Hannie, Wil en
Agnes. Drie geweldige vrouwen die zich telkens weer inzetten voor de MWR. Hannie
van Lief en Leed, Wil en Agnes in de barcommissie en het waarnemen van
bardiensten.
Tot slot wens ik u allen een prettig samenzijn.

J.Strijdhorst

Terugblik op de havenuitbreiding
Bij gelegenheid wordt mij nog wel eens gevraagd naar de wederwaardigheden
betreffende de problemen met de gemeente bij de havenuitbreiding waar we
destijds mee zijn geconfronteerd.
Ik heb daar al eens iets over geschreven en verteld. Eén ding is daarbij echter toch
wel wat onderbelicht gebleven. John, Wil en ikzelf hebben daar ongelooflijk veel tijd
en moeite aan besteed met uiteindelijk, na jaren, op het laatste moment een
ommekeer te onzen gunste met excuses en genoegdoening van de gemeente.
Een belangrijke hulp in dit gehele proces hebben we, nadat de haven klaar was en ik
het gevecht met de gemeente ben aangegaan, ontvangen van een oud-lid van onze
MWR en thuis in het gemeentelijk bedrijf. Zonder enige politieke lading heeft Lizette
Visscher, fractievoorzitster en lijsttrekker voor de VVD in Bodegraven-Reeuwijk en
bijbehorende omliggende dorpen, zich belangeloos voor onze zaak ingezet en ons
langdurig met raad en daad bijgestaan. Ook binnen de raad heeft zij regelmatig
aandacht gevraagd voor onze zaak. Een feit is dus dat haar club wel oog had én
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heeft voor de belangen van de watersport in tegenstelling tot andere groeperingen
waar nauwelijks of geen interesse was voor de belangen van de watersport.

Richard Bethlehem, Penningmeester

Super Stamppot bij de MWR
Zondag 29 december jl. waren 33 MWR-leden op deze oergezellige middag/avond
aanwezig. Hiervan hebben maar liefst 28 personen van de stamppot genoten. Dit is
weer eens wat anders na 2 Kerstdagen waar kalkoen of anderszins lekkers is
genuttigd. Men kon kiezen uit boerenkool met natuurlijk echte rookworst erbij of
zuurkool met heerlijke speklapjes en/of gebakken spekjes. Ook kon men
Amsterdamse ui(en) en/of piccalilly erbij doen. Sommigen konden niet kiezen en
namen daarom van beide stamppotten wat. Het was echt smullen geblazen. Deze
activiteit werd georganiseerd door Marianne Kloostra met medewerking van chef
kok Frans Rahms en zijn rechterhand kok Ben Kloostra. De beide koks waren goed
herkenbaar door het dragen van een prachtig keukenschort. Een ieder vond de
kwaliteit (maar ook de kwantiteit) geweldig en daarom is een comité gevormd om
beide heren voor te dragen voor een Michelin ster. Beide koks hebben behalve de
inkopen en de voorbereiding ook het eten geheel op eigen smaak klaar gemaakt. Het
was een succes. De barbediening was in handen van Peter Hengstmengel en Cor
Rietbergen die er beiden voor zorgden dat er geen lege glazen op de bar stonden, dus
wel volle, zodat de baromzet weer een bijdrage leverde aan de clubkas van de MWR.
Van 16.00 uur tot ruim 21.00 uur was er een heerlijk ongedwongen sfeertje in onze
sociëteit met ouderwets culinair genieten. Maar het was niet allemaal rozengeur en
maneschijn wat de klok sloeg, want halverwege de avond hield de vaatwasmachine
het voor gezien. Paniek alom, want er was uitgerekend deze avond heel veel afwas.
Ca. 3 heren en 4 dames hebben zich over alle knopjes bekommerd maar de
vaatwasmachine was niet meer aan de praat te krijgen. Gelukkig had iemand
(ondergetekende) het simpele idee om een koude “reset” uit te voeren, ofwel
gewoon de stekker even uit het stopcontact halen. En ja hoor, het
vaatwasprogramma startte toen gewoon weer op, de keukenbrigade slaakte een
zucht van verlichting. De dames en heren die in gedachten alle pannen, borden enz.
met een afwasborsteltje dachten te moeten gaan afwassen, veegden de nodigde
zweetdruppeltjes van hun voorhoofd af. Maar even later kondigde de tweede storing
zich aan, de afvoer van de gootsteen was helemaal verstopt. Wie verzint dit op een
avond! Gelukkig was Arie Vuik nog aanwezig om dit snel met een ouderwetse
gootsteenontstopper op te lossen.
De tafelindeling werd nu eens anders gekozen, normaal werd er altijd van een lange
tafelopstelling uitgegaan maar nu waren er tafeltjes voor 4 personen geheel
verspreid door de sociëteit. Door plaatsgebrek zaten sommigen aan de bar de
verrukkelijke stamppot te nuttigen. Dit geheel maakte een hele gezellige sfeer. Als
laatste werd e.e.a. afgesloten (inmiddels al avond geworden) met een kopje koffie
met zelf gebakken tweekleuren cake en uiteraard met bijbehorende chocolade.
Al met al een zeer geslaagde activiteit en zeker voor herhaling vatbaar.

Cor Rietbergen
FEBRUARI 2014
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Van de barcommissie
BARINDELING 1STE KWARTAAL 2014.
Vrijdag:
Zondag:
14-02-2014 Frans Rahms
21-02-2014 Harry Klunnen
28-02-2014 Cor Rietbergen
07-03-2014 Netty Spruyt
14-03-2014 Frans Rahms
21-03-2014 Harry Klunnen

16-02-2014 Ben Kloostra
23-02-2014 Peter Hengstmengel
02-03-2014 Wil Kramer
09-03-2014 Agnes Schoonderwoerd
16-03-2014 Marianne Kloostra
23-03-2014 Erwin Marchand

28-03-2014 Cor Rietbergen

30-03-2014 Peter Hengstmengel
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De wetgeving m.b.t. het alcoholgebruik
is aangepast
Het bestuur van de MWR maakt bij deze melding van het feit dat de wetgeving
m.b.t. alcoholgebruik is aangepast. De minimum leeftijd om alcoholische dranken te
mogen kopen is vastgesteld op 18 jaar. In het clubgebouw zal deze wetgeving strikt
worden nageleefd.
Aan jongeren onder de 18 jaar wordt geen alcohol verkocht/verstrekt en het is voor
hen ook niet toegestaan om alcohol op het verenigingsperceel te nuttigen. Wij
verzoeken jongeren hun ID-kaart bij zich te dragen en deze op verzoek te tonen.
Vooralsnog worden geen ingrijpende sancties vanuit de MWR aangekondigd, maar je
kunt er zeker van zijn dat wanneer een overtreding wordt opgemerkt, een
waarschuwing het gevolg zal zijn en verdere verkoop acuut wordt stopgezet.
Graag voegen wij hieraan een persoonlijke noot toe. Recent hebben wij deze
wetgeving toegepast tijdens een feestje in het clubgebouw. Bij binnenkomst werden
de bezoekers gevraagd zich te legitimeren en 18-plussers kregen een armbandje
waarmee werd aangetoond dat zij alcohol mogen drinken. Voor het personeel achter
de bar is het daardoor gemakkelijker vast te stellen of er nu wel of juist geen alcohol
mag worden verstrekt. De maatregel werkte goed en er is niets buitensporigs
gebeurd. Hiermee wordt gezegd dat het volgen van deze wet geen nadelige gevolgen
heeft op de gezelligheid van het feest.
Wij vertrouwen op een prettige samenwerking van alle bezoekers om deze regel na
te leven. Laten we daarbij niet vergeten dat bij een eventuele controle de gevolgen
voor de gehele MWR verstrekkend zullen zijn. Alvast bedankt voor jullie aller
medewerking.

Het Bestuur

Havenzaken
Havencommissieleden: Hans Cabout (comm.) 0182-52 49 85 email: Hans. cabaut@worldonline.nl - Richard Bethlehem 0182-37 34 99 C.M. den Hartog 0182-37 40 95 - A.Vuik 06 22 46 17 18
AGENDA HAVEN:
ALLE BOTEN DIE OP EEN WINTERPLAATS VOORIN DE HAVEN LIGGEN MOETEN
UITERLIJK OP 22 MAART 2014 NAAR DE EIGEN EIGEN BOX TERUGGEBRACHT
WORDEN. WERK SVP HIER AAN MEE OM CHAOS TE VOORKOMEN

zaterdag 5 april 2014: Hijsen van boten in het water. Aanvang 08.00 uur
zaterdag 1 november 2014: Hijsen van boten uit het water voor winterseizoen 8.00 uur
zaterdag 4 april 2015: Hijsen van boten in het water 8.00 uur
zaterdag 7 november 2015: Hijsen van boten uit het water voor winterseizoen 8.00 uur
WACHTLIJST ZIJSTEIGER:
H. Olie (46), 5.00 mtr. - K. v. Houdt (52) 5.00 mtr. -T. Biemans (81) 6.00 mtr.
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VAN HARTE WELKOM IN DE HAVEN.
A. Blok, T.Damen, V.d. Plaat, D. Brok, K. van Houdt, B. Wijnberg, T. Biemans, R. Schouten

PAS OP VOOR GLADHEID!!!!!!
Mede door de slechte weersomstandigheden is het op veel plaatsen op de steigers
en het terras plaatselijk erg glad, dus voorzichtig lopen is aanbevolen.

WERKEN AAN JE BOOT
Wanneer het weer het toelaat kan er weer aan de boten gewerkt worden. Een
verzoek: dek svp de straat onder uw boot af met een oud zeil of iets dergelijks. Op de
zolder liggen op de werkbank speciaal voor dit gebruik een paar oude zeilen. Zorg er
ook voor dat vrijgekomen schuurstof en verfresten in de chemobak (thuis) terecht
komen. Verfresten, kwasten, verfrollers enz. mogen niet in de huisvuil container,
maar gewoon mee naar huis nemen en in de chemobak deponeren. Dit moet beslist
want de vereniging heeft geen container voor chemisch afval . Alleen geheel lege
verfblikken mogen gewoon in de huisvuil container gedeponeerd worden.

TOEGANGSHEK CORRECT AFSLUITEN
Het is weer voorgekomen dat het toegangshek een nacht niet correct afgesloten
was. Dit is zonder meer erg slordig, de deur MOET, behalve tijdens de openingstijden
van het clubgebouw bij het komen en gaan ALTIJD achter u op slot worden gedraaid.
Ook bij het verlaten van de zolder wordt regelmatig de lichten niet uit gedaan en tot
overmaat de deur niet op nachtslot
gedraaid. Laten we a.u.b. zuinig zijn
op ons materiaal de dieven slapen
helaas in die periode niet.

TOEGANGSSLEUTEL (OOK VOOR
ZOLDER/TOILETTEN)
- De (nieuwe) leden kunnen
gedurende de openingstijden van
het clubgebouw een sleutel voor het
toegangshek, de zolder, douche en
toilet aanschaffen tegen betaling
van 30,- euro statiegeld.

DOMPELPOMP OF STOFZUIGER
De dompelpomp is ook aangeschaft
om het overtollige water uit uw
boot te verwijderen. De pomp is
voor alle leden beschikbaar en
hangt op zolder direct achter de
deur. Het is natuurlijk wel zo, je kunt
de pomp gebruiken maar hij moet
uiteraard netjes behandeld en op de
zolder teruggezet worden. Zorg er
wel voor dat geen stroomdraden
met het water in aanraking komen.
Stofzuiger - Ook kunnen de leden
gebruik maken van de (oude)
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stofzuiger op de zolder om de boot stofvrij te maken. Ook hiervoor geldt: na gebruik
weer terug op de zolder!

NA HET HIJSEN ALLES MEENEMEN SVP
Na afloop van het boothijsen al de bokken/ondersteuningsmateriaal direct mee naar
huis nemen. Natuurlijk helpen we ook mee om het terrein weer op te ruimen en
klaar te maken voor de zomer seizoen.

OPZEGGING BOX, OF VERKOOP BOOT
Verkoop je je boot gedurende het seizoen 2014 en je bent niet van plan een andere
boot aan te schaffen, dan vervalt je ligplaats. Er is nog steeds een wachtlijst van
leden die een plaatsje in de haven willen hebben.

IN DE ZOMER OP HET TERREIN?
Opgeven bij de havencommissie (havenmeester@mwr-reeuwijk.nl
Let wel: Je kunt niet zomaar en Optimist, kano, Laser of andere bootje op het terrein
plaatsen zonder de havenmeester te informeren.
Ook de surf planken niet zo maar ergens achterlaten! Stalling voor de Optimisten
alleen in de rekken.

✁

Aanvraag van zomerligplaats op het terrein
Ondergetekende wenst gedurende het zomerseizoen 2014 in aanmerking te komen
voor een walplaats op het MWR-terrein. Boten kunnen alleen in MWR-stelling of op
eigen trailer, (dus niet op autobanden).
Type schip + afmetingen
Naam schip (graag naam op boot vermelden)
O Op eigen trailer

O Opimist in stelling

O Laser in stelling

O Kano in stelling

O Surfplank in stelling

O FJ in stelling

(invullen wat van toepassing is)
Naam
Adres
Postcode en woonplaats:

Tel. Nr.

Handtekening

Formulier volledig invullen (ook al sta je ieder jaar op de wal) en gegevens opsturen
vóór 1 maart 2014 naar H. Cabout, Statensingel 90, 2805 BK in Gouda, of per email:
hans.cabaut@worldonline.nl

U kunt hiervoor ook het aanvraagformulier op onze website gebruiken.
U vindt dit op de homepage nadat u als lid bent ingelogd.
FEBRUARI 2014
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Van de Watersportcommissie
In januari ben ik langs geweest bij Boot Düsseldorf en heb staan kijken bij mooie
nieuwe boten… moet helaas eerst gaan sparen. Al rondlopend besefte ik dat het
nieuwe seizoen al bijna van start gaat. Vanzelfsprekend hoort daarbij ook een
terugblik naar het afgelopen jaar.
Het woensdagavond-zeilen was dit jaar qua weer één van de mooiste jaren met
wind in het voorseizoen en mooie warme avonden in de rest van het jaar. De
opkomst was dit jaar iets minder dan het jaar ervoor. Komend jaar gaan we hier
de formule iets aanpassen. De woensdagavond wordt de donderdagavond
omdat een aantal mensen heeft aangegeven dat hen dat beter uitkomt vlak voor
het weekend.
Naast zeilers zijn natuurlijk ook de motorbootvaarders, kanoërs, surfers en
vissers op deze avond van harte welkom. Bij mooi weer eindigen we op het
terras met een drankje.
Vorig jaar was het een leuk jaar voor de zeilschool en zijn de kinderen het jaar
geëindigd met diploma of vorderingenstaat. De volwassenen hebben ook een
goede tijd gehad en wat bijgeleerd. Alhoewel de wind afgelopen jaar niet altijd
meehielp. Bij de zeillessen was er vaak te veel wind en bij de wedstrijden juist te
weinig.
De wedstrijden gaan dit jaar gewoon weer door, en ik heb bij het KNMI dezelfde
weersomstandigheden besteld zoals vorig jaar. De data staan binnenkort
vermeld op de website. Bij de zeilschool zien we de afgelopen jaren een
terugloop in instructeurs, de instructeurs geven aan dat zij graag naast lesgeven
ook zelf willen zeilen of gestart zijn met een studie.
Dit jaar gaan we ons richten om de instructeurs en een paar cursisten van vorig
jaar naar een hoger zeil- en lesniveau te krijgen. We gaan een aantal zaterdagen
zeilen om in een ontspannen sfeer er allemaal iets bij te leren. Dat betekent dat
er dit jaar geen plaats is voor onervaren jonge cursisten. Informatie voor
zeillessen voor volwassenen volgt nog.
Het bestuur is de mogelijkheid aan het bekijken of we nog een middag een
sloepentocht kunnen organiseren. Houd hiervoor de nieuwsbrief, Kompas en
website in de gaten.
Watersport commissie:
Berend Kees van Loo
Ed Visser
John Lisman
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Vrijwilligers
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie hebben we 3 personen uitgeroepen tot vrijwilliger van
het jaar. Persoonlijk vind ik dat altijd een speciaal moment, want vrijwilligerswerk is
niet vanzelfsprekend. We hebben het allemaal druk met 101 dingen. Daarom hopen
we met deze ‘benoeming’ onze waardering op de juiste manier tot uiting te laten
komen.
Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van 27 januari jl. ingestemd met het
voorstel van de voorzitter om in 2014 het vrijwilligersbeleid van MWR goed te
bestuderen en aanpassingen door te voeren. Wij zijn ons ervan bewust dat de
samenleving verandert en dat de individu hierdoor wordt beïnvloed. Lidmaatschap
en actieve participatie in een vereniging krijgen door deze verandering een andere
invulling. MWR wil op een goede manier omgaan met deze verandering en erop
inspelen. MWR mag trots zijn op een groot aantal mensen die op vrijwillige basis tal
van taken vervult. Daarnaast zien wij ook ruimte voor veranderingen in het belang
van de vereniging. Tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering zal dit thema nader
worden belicht. De bestuursleden bestuderen momenteel een adviesstudie over dit
onderwerp. Via Kompas zullen wij de leden informeren over de voortgang. Mochten
er tussentijds voorstellen m.b.t. dit thema zijn van MWR-leden dan verzoeken wij u
vriendelijk deze voorstellen bij het bestuur te poneren. Wij verheugen ons op een
constructieve discussie met een bevredigend resultaat.

Uw voorzitter

Bedankje
Ons 50-jarig huwelijksfeestje is in het MWR-gebouw een echt festijn geworden.
De barbezetting - Agnes en Wil zijn niet voor niets vrijwilligers van het jaar
geworden - heeft zich voor de volle 100 % ingezet. Wij zijn Ben en zijn ploeg zeer
erkentelijk voor de prettige en relaxte manier van serviceverlening op onze gouden
huwelijksdag. Het was een topdag. Tevens bedanken wij de watersportvereniging
voor de bloemen.

Alie en Guus.

Lief en Leed
Tot mijn verrassing werd ik tijdens de nieuwjaarsreceptie jl. naar voren geroepen als
één van de vrijwilligers van het jaar.
Dit had ik totaal niet verwacht en was er beduusd van.
Al jaren bezoek ik mensen of stuur een kaart bij Lief ( geboorte of huwelijksjubileum) en Leed (ziekte of overlijden).
Dit kan ik echter niet zonder Uw hulp. Weet U iemand die namens de MWR een
attentie verdient, wilt U dit aan mij doorgeven?
Mijn telefoonnummer is 0182-392711 of mail hanniespaans@hetnet.nl.

Hartelijk dank, Hannie.
FEBRUARI 2014
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KEUZE UIT:
SUIKER
STROOP
APPEL
SPEK
BOERENJONGENS
KAAS
ANANAS

Vaders & moeders
kinderen
opa's & oma's
& kleinkinderen
Zondag 23 februari
Lekker smullen van
PANNENKOEKEN of
POFFERTJES
ONBEPERKT
PANNENKOEKEN ETEN
voor slechts 5 euro's
KINDEREN tot 7 jaar
GRATIS

DUS OUDERS NEEM OPA & OMA EN DE KIDS
MEE NAAR DE MWR!!!
DOE HET NU, WANT HET IS
DE LAATSE DAG VAN DE VAKANTIE
Zondag 23 februari 2014. Aanvang 17:30 uur

MWR agenda voor de komende periode.
2014
Zondag 23 febr. 2014
Zaterdag 5 april 2014
Vrijdag 11 april 2014

Pannenkoeken eten voor kinderen, ouders en grootouders.
Aanvang 17:30 uur.
Schepen te water. Aanvang 08:00 uur.
Algemene Ledenvergadering. Aanvang 20:00 uur.

KORTE MEDEDELINGEN:
De agenda en overige informatie voor de ALV ontvangt u t.z.t. via een nieuwsbrief
per email.
Bezoek tip: Hiswa Amsterdam Boat Show 5 t/m 9 maart 2014 www.hiswarai.nl
De inschrijfdatum voor de Douwe tocht is aangepast in 1 maart 2014.

FEBRUARI 2014
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Varen op ander water dan de
Reeuwijkse Plassen
Er zijn binnen onze vereniging veel leden die met hun sloep alleen maar op de
eigen plas blijven varen en daar wellicht ook zeer tevreden over zijn.
Wilt u eens wat anders, een keertje “buiten de deur “ kijken en varen???
Heeft u zin om mee te gaan, er varen altijd een paar sloepen mee die dit al eerder
gedaan hebben en kunnen altijd assistentie verlenen als dat nodig is. U bent
natuurlijk met uw boot wel zelf verantwoordelijk voor de trip. Wanneer het aantal
van maximum 12 is gepasseerd, komt u op de reserve lijst dus... op tijd opgeven.

DOUWE TOCHT NAAR DE KAAG
Ook al is er (nog) geen ijs op de plassen en vaarten, twee enthousiaste leden zijn
desondanks toch bij elkaar geweest en hebben o.a de voorbereidingen voor de
Douwetocht 2014 gestart. Helaas kon de tocht vorig jaar door slecht weer niet
doorgaan. Van velen hebben we gehoord dat men de uitgezette tocht, een leuke
route vond en daarom willen we deze in 2014 alsnog varen.

Even het geheugen opfrissen wat de bedoeling was:
Dag 1 Vertrek door Gouda naar de IJssel, richting Nieuwerkerk, vandaar via de
Rottemeren over de Rotte naar Rotterdam. Overnachten Rotterdam haven
Blijdorp of in een hotel.
Dag 2 Vanaf Rotterdam naar Delft, van Delft over de Vliet, Leidschendam naar de
Kaag.
Overnachten haven Kaagdorp, of in een hotel.

Dag 3 Van de Kaag over de Drecht naar Amstel naar Nieuwkoop
Overnachten haven Nieuwkoop, Noord Zuid

Dag 4 Van Nieuwkoop richting Gouda, Reeuwijkse Plassen
Het voorstel is om deze tocht van 29 mei (Hemelvaartsdag) tot en met
zondag 1 juni 2014 te varen.
Mochten de weergoden ons net als vorig jaar niet goed gezind zijn dan hebben we
het volgende (Pinksteren)
weekend als reserve.
Graag willen we vóór 1 maart
a.s. van jullie horen wie er
meegaat.
Aanmeldingen per mail naar:
harryklunnen@kpnmail.nl

Hartelijke groeten, Ben van
Hooff, Harry Klünnen

FEBRUARI 2014
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Sloep
Wiericke 640 Mk2, Naam: Cadans, Bouwaard: hout,
Bouwjaar: 2006
Motor: Diesel, Merk: Yanmar 3 YM 30,
Bouwjaar: 2006, Aantal pk: 29
Wiericke 640 Mk 2 standaard model mahoniehouten
romp, dek en kuipvloer uitgevoerd in massief teak.
Uitgevoerd met stuurwiel in combinatie met
hydraulisch systeem en aangehangen roer.
Inclusief: Ingebouwde boegschroef, Dektent over
gehele boot (donker rood), Track en trace systeem,
Trimvlakke/stabilisatieplaten
Lengte achterdek: 0,85m, Lengte voordek: 1,80m, 12V
aansluiting tbv koelbox (ingebouwd in voorschip).
Uitneembaar zonnedek inclusief kussens.

Vraagprijs: € 38.000,Contact: 06 29 470 871

Open kielzeilboot
Vision 600
Bouwjaar: 2010
Registratienummer: 6008
Materiaal: Polyester
Afmetingen: 6,25 x 2,13 x 025/100
Kleur romp: RAL 5020 ocean blue
Motorsteun
Trapeze inrichting
Anti osmose en antifouling
Kunststof verstaging
Verklikker hauk
Handtrailer

Contact: 06 29 470 871

Van de ledenadministratie
NIEUWE LEDEN.
We heten dhr. T. Damen, fam. P.M.E. Boermans, fam. J.Wassing en fam. P.J. den Brok
van harte welkom als lid van de MWR.
Wij hopen dat u zich spoedig bij onze vereniging thuis zult voelen. Bestaande leden
kunnen hierbij uiteraard behulpzaam zijn door eens contact te zoeken en de nieuwe
leden over onze vereniging en de mogelijkheden in het mooie Reeuwijkse
plassengebied te informeren.

OPZEGGING VAN HET LIDMAATSCHAP.
De heer R.H. Zeegers en F. v.d. Post hebben gemeld dat zij hun lidmaatschap per
einde 2013 wensen te beëindigen.

FEBRUARI 2014
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OPZEGGING VAN UW LIDMAATSCHAP.
Bent u van plan om met ingang van het volgende jaar uw lidmaatschap te
beëindigen dan raden wij u aan om dit vóór 1 december 2014 schriftelijk aan de
secretaris te melden. U voorkomt hiermee onnodige verlenging van uw
lidmaatschap.

AANMELDING ALS DONATEUR.
Mevr. L.Lippits heeft zich aangemeld als donateur.

UW WACHTWOORD VOOR DE WEBSITE.
U heeft allen een wachtwoord ontvangen voor toegang tot het voor uitsluitend
leden bestemde deel van onze website. Bent u uw wachtwoord vergeten of heeft u
problemen met de toegang hiertoe dan graag even een email sturen aan
ledenadministratie@mwr-reeuwijk.nl
Wilt u bij een eventuele adreswijziging, wijziging in gezinssamenstelling of wijziging
van uw e-mail adres een bericht hierover naar de ledenadministratie sturen
(ledenadministratie@mwr-reeuwijk.nl )?
Belangrijke gegevens van bestuur en commissies worden steeds vermeld op pagina 2
van ons clubblad Kompas.

Van de redactie
Foto’s die zijn aangeleverd voor deze uitgave maar niet geplaatst zijn, worden na de
verschijning van ons clubblad op onze website geplaatst. Dit doen we ook met de z/w foto’s die
in deze uitgave zijn opgenomen. Deze kunt u dan in kleur bekijken.
Kijk dus binnenkort eens op onze website www.mwr-reeuwijk.nl

Deze Kompas kwam tot stand mede dankzij de medewerking van: Cor Rietbergen,
Dick vd Wolf, Jan Strijdhorst, Hannie Spaans, Hans Cabout, Berend Kees van Loo,
Richard Bethlehem en de redactiecommissie.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk zaterdag
15 maart 2014 bij de redactie binnen zijn.
De volgende uitgave van ons clubblad Kompas
kunt u begin april 2014 in uw brievenbus
verwachten.
FEBRUARI 2014
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De vrijwilligers van het jaar

Hannie

Wil (l) en Agnes (r)

