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De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk
zaterdag 25 juli 2015 bij de redactie binnen zijn.

De volgende uitgave van ons clubblad Kompas kunt u in
de maand augustus 2015 in uw brievenbus verwachten.
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OPENINGSTIJDEN
VAN HET

MWR CLUBHUIS
IN 2015 

JANUARI, FEBRUARI 
MAART EN APRIL

Woensdag, vrijdag en
zondag van 

16.00 tot 19.00 uur.

MEI, JUNI, JULI 
EN AUGUSTUS

Woensdag, vrijdag en
zondag van 16.00 tot

19.00 uur.

SEPTEMBER , OKTOBER,
NOVEMBER 

EN DECEMBER
Woensdag, vrijdag en

zondag van 
16.00 tot 19.00 uur.

De barcommissie 
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Van de voorzitter
De winter heeft lang genoeg geduurd. Er werd niet geschaatst en tot opluchting
van veel mensen viel er weinig sneeuw. Ondanks dat, gingen de activiteiten bij
de MWR gewoon door. Tijdens de ALV in november werden nieuwe
bestuursleden voorgesteld en geïnstalleerd. We hadden een Oudejaarsborrel,
Nieuwjaarsreceptie en vrijdagavondetentjes. De steigers werden geschrobd door
een grote groep vrijwilligers en het Bestuur heeft een nieuw huurcontract met
de verhuurder afgesloten. We hebben een schiemansavond gehad en een cursus
AED. Het Klein Vaarbewijs heeft een paar avonden onder de aandacht gestaan.
Ook is er beweging in het gesprek met de buren inzake het stukje grond en het
verplaatsen van de opstal van de JCR. Dankzij een flinke inspanning van onze
penningmeester boeken we telkens kleine stapjes vooruit in het bos van wet- en
regelgeving en de soms onduidelijke interpretatie hiervan door ambtenaren van
de Gemeente. We zijn eigenlijk best lekker druk bezig. Graag bedank ik iedereen
die op één of andere manier bij al deze activiteiten betrokken is. Of je nu
deelneemt of organiseert, het vraagt tijd en inspanning. Het MWR-bestuur ziet
dit en is jullie erkentelijk.

En ja, eindelijk is het dan zover. De lente breekt aan. De felle kleuren van bomen
en bloemen lachen ons toe. Op 4 april werden de boten in het water gehesen.
Een geslaagde ochtend, dankzij strakke regie van de havenmeester. Op 2 mei
werd het vaarseizoen 2015 officieel geopend. De MWR-vlag ging in top en onder
het heffen van een glaasje brachten we een toost uit op het seizoen. De lentezon
scheen en de wind nam even een moment van stilte in acht. Het was dan ook
wel heel plechtig met een voorzitter die op een stoel stond en een
openingsspeech hield.

Staat er het komende seizoen veel op het programma van de MWR? Jazeker! Het
programma wordt op verschillende plaatsen en via moderne media
gepubliceerd. Denk aan lekker eten op verschillende momenten, aan de
donderdag vaaravond of de buitengewoon gezellige barsessies. Er staan ook
andere (sportieve) activiteiten op het programma. Allemaal de moeite waard om
te bekijken en aan deel te nemen.

Het meest recent was het traditionele dauwtrappen op Hemelvaartsdag met
aansluitend een voortreffelijk ontbijt. Daarna hebben enkelen van ons (zeilers)
een sloeptocht gemaakt op uitnodiging van een sloepeigenaar. Het was
fantastisch. Waarom? Omdat sloepvaarders en zeilers allemaal één ding in
gemeen hebben: ze houden van varen. Ik beveel dergelijke interactie van harte
aan. Ga eens in op de uitnodiging en stap in de boot van een ander. Nodig
iemand uit om met je mee te varen. Het is een geweldige manier om je horizon
te verbreden en in te zien waarom de ander zo graag vaart op zijn manier…

Ik wens allen en iedereen graag een mooi vaarseizoen toe en verheug me op de
mooie verhalen over onze belevenissen op de Reeuwijkse Plassen. Kopij voor
Kompas is altijd welkom, inclusief foto’s.

Jan Strijdhorst
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Sloeptocht
‘Zeg, heb je zin in een tochtje met onze
sloep?’ wordt me gevraagd. Het is
Hemelvaartsdag, de zon schijnt en er is
weinig wind. De horizon lonkt en het
gezelschap is enthousiast. ‘Jazeker’, zeg ik
‘ik ga graag mee. Ik wil wel eens zonder
inspanning over het water glijden. Niet op
windrichting of –sterkte hoeven letten’. 
Als zeiler / surfer ben ik niet bekend met het varen in een sloep. Dat wil ik
weleens meemaken.

We stappen aan boord. Zachte kussens, schoon dek, geen losse touwen of
klapperende zeilen, een tafeltje in het midden en de motor die zachtjes ronkt. 
De landvasten gaan los. Motor in de versnelling en de sloep glijdt de haven uit. 
Ik zit onwennig achterin. Er komt een windvlaag en ik zit klaar om erop te
reageren. Maar de verwachte slagzij van de boot blijft uit. Een sloep blijkt heel
anders te reageren op wind. 
De stuurman moet wat roer geven om op koers te blijven, maar we hoeven geen
halsbrekende toeren uit te halen om geen water in het gangboord te krijgen.
‘Ach, een beetje water in het gangboord geeft toch niet’ roept een zeiler in het
gezelschap. ‘Vergeet de fenders niet binnen te halen’ zegt de stuurman. ‘Het zou
onnodig commentaar van zeilers opleveren en we willen niet als huurboot over
het water’. Er wordt hartelijk gelachen om de grappen en grollen die zeilers en
sloepvaarders over de andere groep maken. Zeilers blijken een eigen reputatie te
hebben bij de sloepvaarders en andersom. 

Door het gesprek blijken de opvarenden allemaal hetzelfde in gemeen te
hebben. Ze houden van varen, genieten van de momenten van rust op het water.
Wat de definitie van rust is, blijkt voor de zeiler heel anders te zijn dan voor de
sloepvaarder. De zeiler rust bij harde wind, hangend in trapeze, oplettend voor
windvlagen. Hij rust wanneer de zeilen bol staan en buiswater over de boeg
spettert en het water in de gangboorden staat. De sloepvaarder rust ook op het
water. Geniet van weinig wind, veel zon en geen golfslag. Op de tafel een hapje
en een drankje. Kijken naar zeilers die zich moeten inspannen of een boek lezen
in het zonnetje. 

Aan de andere kant van de plas varen we onder het bruggetje door. We moeten
bukken en de vlaggenstok moet even verwijderd worden. Als een auto uit de
jaren ’50 de brug passeert, wanen we ons in de vorige eeuw. ‘Toen was alles erg
mooi’ zegt één van ons. ‘Maar dat is het nu ook en wij hebben de prettige
herinnering aan toen’ komt een weerwoord. ‘En onze kinderen zullen over 
50 jaar hetzelfde zeggen over deze periode’. Een dikke Porsche komt luid ronkend
voorbij. Tja, erg mooi!
Een ijsje halen bij de Italiaan die al jaren op hetzelfde plekje staat. Antonio trekt
met zijn ijs en gezellige babbel veel kopers. ‘Op een warme zomerdag staat er
wel een rij van 20 mensen’ weet iemand te vertellen. ‘Ja, hij heeft het goed voor
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elkaar en is wijd en zijds bekend. Een regionale bekendheid’. Ook nu staat er een
rij. Fietsers, wandelaars en bootjesmensen. Iedereen weet hem te vinden.
We aanvaarden te terugrit. Langs de prachtige en indrukwekkende optrekjes van
bekende en minder bekende inwoners van Reeuwijk. We vergapen ons aan de
woningen. Sommige huizen zijn toonbeelden van architectonische goede smaak.
Van anderen vragen we ons af hoe ze ooit door de Welstands- en
Schoonheidscommissie goedgekeurd werden. Het is ons duidelijk dat deze
woningen niet binnen ons budget passen. Ach, we zijn er niet chagrijnig om. 

Het is mooi weer, we varen lekker in prettig gezelschap. Dat is ook wat waard.
Teruggekomen bij de steigers van MWR stappen we uit. Dat kan bij een sloep.
Uit zeilboten moet je soms op de steiger klimmen, balanceren en evenwicht
bewaren. Opletten dat de giek je niet alsnog een venijnige tik geeft. Bij een sloep
is dat niet het geval. Je stapt gewoon uit. 

Ik loop naar het clubgebouw. Een ervaring rijker en zeker één die ik kan
aanbevelen. Laat je eens uitnodigen in de boot van iemand anders. Vaar eens
mee in een andere boot om erachter te komen hoe sloepvaarders en zeilers op
hun eigen wijze genieten van dezelfde omgeving.

Jan Strijdhorst

Opening vaarseizoen 2015

Foto’s van de tocht op de pagina’s 29 en 30
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Beste MWR’ers, alle aanwezigen,
Hartelijk welkom bij de opening van het vaarseizoen 2015. De personen die mij
kennen, weten dat ik het leuk vind een gedicht of een citaat te gebruiken in
speeches. Dit jaar wijk ik niet van die gewoonte af. 
Het citaat voor het komende seizoen luidt: ‘Je kunt de wind niet veranderen,
maar wel de stand van de zeilen’.
Ik ga er niet een heel verhaal omheen houden, maar zou toch een moment
willen stilstaan bij deze uitspraak.
Je kunt de wind niet veranderen. Voor mij klinkt hierin door dat omstandigheden
niet veranderd kunnen worden. Ze overkomen je. Je kunt er niets tegen doen.
Gezondheid, werk, gezin, school etc. zijn omstandigheden waarmee we te
maken krijgen. We kunnen ze lang niet altijd veranderen.
Maar, wel de stand van de zeilen. Dat betekent voor mij dat je moet inspelen op
omstandigheden die we niet kunnen beïnvloeden. De zeilers onder ons weten
precies hoe het moet. Koers houden, dat punt op de horizon vast houden. 
Om dat punt toch te bereiken moet de grootschoot iets aangehaald of juist iets
gevierd worden. Net dat kleine beetje waardoor kapseizen vermeden wordt,
waardoor de boot geen water maakt of waardoor net iets meer snelheid
gemaakt wordt, of juist niet… Sloepvaarders weten het ook. Als de wind dwars
binnenkomt, moet je anders sturen dan bij wind van voren. Er zijn tal van
variaties te bedenken.
Het punt is duidelijk. In het komende seizoen zullen we allerlei windsituaties
meemaken. Ik wens een ieder veel wijsheid en kennis toe in het bepalen van de
stand van de zeilen en het bereiken van de bestemming. En bovenal, heel veel
vaarplezier in sloepen, motor-, zeil- of roeiboten. 
Dan nu, de vlag hijsen. We hebben Ankie bereid gevonden deze handeling te
verrichten. Daarna breng ik graag een toost uit op vaarseizoen 2015 en wens
iedereen een behouden vaart!

I N  M E M O R I A M

Piet de Hoog
Piet was vanaf 1989 lid van de vereniging. Hij en zijn vrouw

namen deel aan veel activiteiten.
Piet was altijd een trouwe bezoeker van de ALV vergaderingen. 

De laatste jaren was hij alleen nog op mooie dagen met zijn boot
op de Reeuwijkse plassen te vinden. Na een kortstondig ziekbed

is hij overleden op 27 maart 2015.

Bestuur MWR



JUNI  2015 8 MWR KOMPAS



JUNI  2015 9 MWR KOMPAS

Zaken om niet te vergeten
Binnen onze vereniging is gelukkig een brede variatie aan leden. Door lid te
worden van de MWR heeft men tevens de "spelregels" binnen onze vereniging
geaccepteerd.
Sommige regels zijn op verschillende manieren te interpreteren, andere zijn
gewoon duidelijk en staan niet ter discussie. 
Vele leden kennen ze, maar voor alle nieuwe leden, alsmede de leden die langer
lid zijn en ze ogenschijnlijk vergeten zijn, volgen hierna een aantal spelregels
waar ieder zich aan dient te houden.

1) Sluit buiten de openingstijden van de Sociëteit het toegangshek altijd gelijk
weer af. Slimmeriken lopen gemakkelijk mee naar binnen en kunnen zich van
alles toe-eigenen. Ook bij de toiletruimte en de zolder geldt dat je niet alleen
de deur achter je dicht trekt, maar ook daadwerkelijk op slot draait. 

2) Het hekwerk als scheiding tussen de openbare weg en het MWR-terrein ziet er
weliswaar solide en stevig uit, maar met name de verankering met de bodem
is functioneel en niet sterk. Met andere woorden als scheidingswand perfect,
maar als bevestigings- en verankeringspunt absoluut ongeschikt. Maak er dus
niets aan vast en gebruik het niet als fixatiepunt. Het werkt niet en kost de
vereniging bij reparatie veel geld.

3) Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen vuil. Kom je van boord, na een
lekker dagje varen, neem dan ook je vuil in een vuilniszak mee naar huis.
Dit geldt ook voor lege flessen. De 2 grijze bakken zijn voor de standaard
zaken op de MWR. Ben je even lekker aan het klussen geweest, ruim dan ook
je eventuele rommel weer op. Op zolder liggen onder de werkbank
afdekzeilen, die je kunt gebruiken als de klus echt vies is. Ook dit zeil
natuurlijk wel weer schoon terugleggen! 
Voorts is het niet erg om papier, blikjes etc. die een ander vergeten heeft,
alsnog even op te rapen en weg te gooien. 
Een "schoon" terrein blijft schoner, zo werkt het nu eenmaal in onze hersenen.

4) Mocht je onverhoopt op een vreemde, verdachte of gevaarlijke situatie
stuiten, kijk dan wat je er zelf direct aan zou kunnen doen. Indien een
calamiteit direct professionele hulp behoeft, bel dan 112 en, indien de situatie
het toelaat, de havenmeester 06-36330998.
Je kunt ook een foto maken en deze, voorzien van commentaar en/of advies,
sturen aan havenmeester@mwr-reeuwijk.nl.

Bedankt voor je support en ondersteuning

Hans Vonk, 
Havenmeester MWR



MWR Onderlinge zeilwedstrijden
Net als andere jaren hebben we dit jaar weer onze onderlinge zeilwedstrijden.
Ieder zeilboot, groot of klein, open boot of kajuitjacht kan meedoen.
Alleen dit jaar is er wat veranderd. Na het succes van de zaterdagwedstrijden
hebben we bedacht om dit jaar 3 zaterdagmiddagwedstrijden te organiseren. 
’s Ochtends kan je de boodschappen doen of de kinderen naar sport brengen.
Om 13.00 uur kan je je inschrijven en om 14.00 uur starten we.
Twee korte wedstrijden achter elkaar met daarna direct de uitslag.
Naast de zaterdagmiddagwedstrijden hebben we ook zondagwedstrijden. 
Deze beginnen om 10.00 uur met inschrijven. Tussen de twee wedstrijden wordt
er ook nog geluncht.
Aan het einde van het seizoen hebben we een overall klassement. Voor dit
klassement tellen de beste 8 wedstrijden mee. De wedstrijden staan in het teken
van gezelligheid. Je hoeft dus geen topzeiler te zijn om mee te doen. 
Als je vragen hebt, neem even contact met het watersport team op.

Groeten Berend Kees

DONDERDAGAVOND IS MWR-VAARAVOND.
Ook dit jaar is de donderdagavond tot MWR-vaaravond uitgeroepen. Iedereen
die een boot heeft of bemanning wil zijn, kan meedoen. Een handige en leuke
manier om onze watersport op een vast tijdstip te beoefenen. We beginnen
omstreeks 19.15 uur en het is vrijheid blijheid. De mensen die er zijn spreken zelf
af met wie ze meevaren. Er is altijd plek.
Zodra het donker wordt gaan we richting de haven, drinken een drankje op het
terras of bij kou binnen en praten we gezellig na. De eerste avond zal na
Koningsdag zijn, dus 30 april. Ik hoop dat het net zo gezellig wordt als vorig
seizoen.

ZEILLES VOLWASSENEN
Voor volwassenen die zeilles willen krijgen hebben we dit seizoen een paar
plekken. De lessen zullen op dinsdag- of woensdagavond worden gegeven. Het
plan is om 10 lessen te geven. Er wordt begonnen om 19.00 uur. De centaur van
de MWR wordt hiervoor gebruikt. Bij het stukje over zeillessen voor de jeugd
staat wat meer informatie. Zwemvest, zeilschoenen en zeil- of regenkleding zijn
nodig. De kosten zijn 100 euro.
Opgegeven kan bij het watersportteam.

ZEILLES JEUGD
De zeillessen starten binnenkort weer en wel in een nieuwe opzet. Vaak hebben
we bij zeillessen voor de jeugd concurrentie van ander sporten die kinderen ook
doen. Daarom worden de lessen in het vervolg op vrijdagmiddag van 15.30 uur,
dus vlak na schooltijd, tot 18.00 uur gegeven. Het aantal lessen is 5 keer. 
De kosten voor de 5 lessen zijn 50 euro. De zeillessen worden gegeven in
Optimist, Pluis, FJ of Centaur. 
Alle lessen worden voor de zomervakantie gegeven. Dit geeft je de mogelijkheid
om aan het zeilen te proeven. Geef je op bij het watersport team!
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ALGEMENE INFORMATIE ZEILLESSEN
Hier volgt nog wat basisinformatie over de zeillessen. De minimum leeftijd voor
deelname is 7 jaar. Voor alle cursussen geldt dat een cursist goed moet kunnen
zwemmen (zwemdiploma B) en gedurende iedere les een zwemvest moet
dragen. Een reddingsvest is gegeven de risico's en de begeleiding tijdens de
lessen en wedstrijden niet nodig en beperkt de bewegingsvrijheid teveel. 
Op de boten zijn zeil- of bootschoenen verplicht. Goede zeilkleding is nodig
afhankelijk van het type boot en natuurlijk het weer.
Het is belangrijk dat je droog blijft tijdens het varen. Dat is vooral een
aandachtspunt tijdens frissere periodes in het voor- en naseizoen Heb je vragen
neem even contact op.

Berend Kees van Loo

Evenementen
MWR AGENDA 2015

- Vrijdag 29 mei eerste zeilles middag
- Zondag 31 mei eerste zeilwedstrijd zondag (hele dag)
- Vrijdag 5 juni zeilles
- Vrijdag 12 juni zeilles
- Zaterdag 13 juni zaterdag middag zeilwedstrijd
- Vrijdag 19 juni zeilles- Vrijdag 26 juni zeilles
- Zondag 28 juni zeilwedstrijd zondag ( gehele dag)
- Vrijdag 3 juli zeilles
- Zaterdag 4 juli zaterdag middag zeilwedstrijd
- Zaterdag 29 aug waarschijnlijk Bruisend Reeuwijk
- Zondag 30 aug zeilwedstrijd ( gehele dag)
- Zaterdag 5 september, wedstrijd beginselen (indien belangstelling)
- Suppen (Stand Up Paddling) aanvang 15:00 uur, met BBQ aanvang 18:30 uur
- Zaterdag 26 sept zaterdag middag zeilwedstrijd
- Zaterdag 24 oktober, sluiting vaarseizoen
- Zaterdag 31 oktober, Boten kranen 
- het gehele jaar door, elke vrijdag Happy Hour Hapjes, vanaf 16:00 uur 
- iedere donderdag avond vanaf 19:15. MWR vaaravond
- 3e maandag van de oneven maanden, bestuursvergadering

OVERIGE INTERESSANTE DATA:
19 t/m 21 juni: Gouda: nautisch evenement Gouda Waterstad
19 t/m 23 augustus: Sail Amsterdam 2015
4,5 en 6 september: Wereldhavendagen Rotterdam
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Het heeft Zijne Majesteit
de Koning behaagd…
Met deze woorden ontvingen MWR-leden Hannie
Spaans en Jeroen v/d Berg uit handen van de
burgemeester een Koninklijke onderscheiding, oftewel
‘een lintje’. Beiden zijn benoemd tot lid in de Orde van
Oranje Nassau. Om voor deze onderscheiding in
aanmerking te komen, moet er sprake zijn van decennia lange inzet als
vrijwilliger/ster bij verschillende organisaties. Het wordt dan ook vaak een
onderscheiding voor bijzondere of exceptionele verdiensten genoemd. Het is
mooi om te zien dat Hannie en Jeroen zich zo intensief voor zoveel mensen
inzetten. Een voorbeeld voor anderen! Zelf vinden zij dit echter niet zo bijzonder.
En juist deze bescheidenheid kenmerkt vele vrijwilligers en in het bijzonder
Hannie en Jeroen. De MWR is super trots op haar 2 gedecoreerde leden en wil
beiden hierbij van harte feliciteren!!!
Hannie kreeg de onderscheiding voor 40 jaar inzet als vrijwilligster voor het
Ecclesia kerkkoor in Reeuwijk, haar vrijwilligerswerk bij de voedselbank,
Zonnebloem, hospice Midden-Holland en voor de begeleiding van pelgrimsreizen
naar Lourdes voor de VNB (katholieke reisorganisatie voor pelgrims). Daarnaast
is zij nauw betrokken bij het wel en wee van de leden van de MWR door het
sturen van kaarten en bloemen en het brengen van bezoekjes. 
Jeroen werd onderscheiden voor zijn vrijwilligerswerk als voorzitter van de
Stichting Sinterklaasintocht Gouda, medeorganisator van de landelijke intocht
van Sinterklaas in Gouda, leiding en bestuurslid zeeverkennersgroep Sint
Willibrordus, diverse functies binnen Scouting Nederland, voorzitter Stichting
vrienden van zeeverkennersgroep Sint Willibrordus, bestuurslid Kinderboerderij,
medeoprichter Centrum voor natuur- en milieueducatie in Gouda en coördinator
van de collecte voor Jantje Beton.

Paula Gouw

Steigers schrobben 21 maart 2015
Het lijkt al weer ver achter ons te liggen,
maar het resultaat is zo geweldig, dat we
het best nog even mogen memoreren.
Omdat ik niet belast ben met een lang
MWR-verleden, weet ik echt niet of de
steigers ooit al eens zijn schoon gemaakt.
Daarnaast heb ik begrepen dat we het
"plastic grasveld" op het terras hebben
laten groeien. Dit om meer houvast te



hebben, omdat ook deze houten ondergrond zo glad als een echte Reeuwijkse
aal zou zijn. Dat zelfde was ook van kracht voor alle steigers, maar wijselijk is
daar geen grasmat gelegd.

In de havencommissie werd er gebrainstormd over welke meest effectieve
middelen ingezet zouden kunnen worden, zonder dat we de dag erna de
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milieupolitie op de steiger en/of een plas vol dode vis zouden hebben. Het werd
natuurazijn. Arie Vuik had reeds een lading opgekocht. Ikzelf ontdekte nog een
speciale aanbieding bij Formido, waar ik de gehele voorraad in één keer, zonder
zuur gezicht, tegen een super aantrekkelijke prijs, kon meenemen. Op de vrijdag
voorafgaand aan de "schrob zaterdag", hebben we met zijn tweetjes zo'n 
150 liter azijn via een hand hogedrukspuit over alle steigers, zijsteigers en het
terras gespoten. ‘s Nachts, jawel de weergoden werkten mee, is het gaan
regenen. Hierdoor was het steigerhout redelijk nat en kon het azijn zijn "ping en
schoon is uw ehhh steiger" werking gaan doen.
Op de zaterdag zelf moest dan toch het echte schrobwerk beginnen. 

Alle begin is moeilijk. Een 1e oproep via de Nieuwsbrief leverde nauwelijks
reacties op. Oeps, dat was schrikken. Weet je wat, dan maar een Direct Mail
proberen. Ook daarop kwam nauwelijks respons. Oeps x2. Wat nu......? Wellicht
de toon wat indringender maken? En wat is het effect als men gelijk ook een
formulier invult met informatie die voor een Havenmeester van essentieel
belang is? Dan kun je daarvoor ook meer aandacht en actie vragen. 
Yesssss, ineens was bij veel leden het kwartje gevallen en kwam er ineens een
stroom aan reacties los. Dat werd een “geplan”, want niet iedereen was
beschikbaar op de 1e zaterdag. Uiteindelijk hadden we ineens zoveel
enthousiastelingen dat er ook een urenverdeling gemaakt moest worden i.v.m.
beschikbare luiwagens, emmers, etc. Op het laatste moment zijn we de Praxis in
Gouda, qua harde kunststof luiwagens, gaan "los maken". De grap was dat deze
kunststof luiwagens echt een fractie van een originele houten
kwaliteitsluiwagen kosten, maar juist voor ons werk op de steigers het allerbest
en meest effectief waren. 

Op de zaterdag der zaterdagen gingen we om 8:00 uur van start met hete koffie.
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Het was guur, nat en koud, dus zo'n opstarter was echt nodig. Plan was om
alleen de hoofdsteigers te doen, omdat die leden die een zijsteiger hebben die
zelf wel schoon kunnen maken. Verschil tussen "algemeen" en "persoonlijk"
belang, nietwaar? De rood wit blauwe startvlag stond op het uiterste punt van
de rechtse steiger en zoals het woord zegt, vandaar zijn we dus gestart. Alle
kopse steigers waren rijkelijk voorzien van eenden- en ganzenpoep. De
vrijwilligers die het troffen om daar van start te mogen gaan, hadden een groot
voordeel. Je kon goed zien waar je gebleven was. Het weer werd beroerder en
het aantal vrijwilligers steeds groter. Ik had vakken van 3 meter uitgezet, waarin
iedere vrijwilliger zich kon uitleven. Bij extra groot enthousiasme was een 
2e en/of 3e vak natuurlijk heel goed mogelijk. Het liep als de gesmeerde bliksem.
Zo gesmeerd dat, doordat de steigers echt spekglad waren, 1 fanatieke schrobber
zo hard boende, dat hij weggleed en jawel.....kopje onder in het ijskoude water.
Even eruit trekken zou je zeggen. Maar dat viel verdorie nog helemaal niet
mee.... Gelukkig is het met veel gesjor gelukt en kon er snel een warme douche
genomen worden en droge kleding aangetrokken worden. Maar het was best
griezelig om te zien hoe lastig het was om een drenkeling aan boord (op de
steiger) te krijgen. Dit voorval is inmiddels stof tot nadenken voor ons
Haventeam. Welke veiligheidsmaatregelen kunnen worden getroffen om weer
snel op de steiger te komen?
Na deze consternatie en verse hete koffie met overheerlijke stroopwafels ging de
hele ploeg weer met groot enthousiasme verder. De 1e steiger en inmiddels ook
de 2e steiger al klaar. Hoppa, naar de 3e en meest linkse steiger. Het was nog
steeds zaterdagmorgen en op een gegeven moment waren alle hoofdsteigers
"spick & span". Dit was het moment waarop besloten werd om dan ook alle
zijsteigers en het terras gelijk mee te pakken. Er waren en kwamen nog zoveel
vrijwilligers. Die moet je dan niet teleurstellen, zullen we maar zeggen.
s' Middags om ca. 14:00 kwamen nog weer nieuwe vrijwilligers voor het
middagwerk en die moesten we vertellen dat er nauwelijks nog iets anders te
doen was dan zaken opruimen.
Uiteindelijk, rond 17:00 uur was alles, op 2 zijsteigers na, volkomen schoon en
klaar en dat was buitengewoon goed te zien.
In totaal zijn er ruim 50 vrijwilligers aan het schrobben geweest. Diegenen die
zich gemeld hadden voor een andere dag hebben dus vooralsnog niet hoeven te
schrobben, maar hebben ook het enorme plezier en de gezellige saamhorigheid
tijdens de werkzaamheden moeten missen. Wellicht een andere keer beter...
Beste "schrobbers", het haventeam is trots op jullie fantastische prestatie en we
bedanken jullie zeer voor je geweldige inzet om in het algehele belang van ons
aller veiligheid, deze klus op zo'n voortreffelijke wijze te klaren. Dat iedereen die
over deze “kraakheldere” steigers loopt om lekker te gaan varen, maar eens goed
kijkt hoe geweldig schoon en daardoor veilig die steigers weer zijn.
We zullen het schoonheidsniveau in de gaten houden en zo nodig opnieuw
ingrijpen. Dan hoort u weer van ons. Daarnaast zal het Haventeam de slechte
planken vervangen en steigerbeslag wat defect of incompleet is, vervangen. 

Hans Vonk, Havenmeester MWR 
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Kranen!
Zo, weer eens ouderwets
vroeg op. Vandaag mijn
2e grote project als
"nieuwe Havenmeester".
Echter, dit is toch wat
anders dan "steigers
schrobben". Dit is, in
mijn ogen, toch even
meer serieus. Van diverse
kanten wordt er luchtig
gezegd......oh joh, dat
gaat allemaal vanzelf......,
maar daar geloof ik al
heel lang niet meer in.
Waar ik wel in geloof,
zeker bij dit soort

activiteiten, is een gedegen voorbereiding. Dat alle zaken en handelingen
worden vastgelegd in een draaiboek en checklist. Ik ga voor zeker en wil het
geheel gewoon goed onder controle hebben en houden.
Alle formaliteiten, zoals vergunning en omwonenden over de afsluiting van de
openbare weg informeren, zijn vervuld.
Een goed en adequaat "hijs team" formeren is wat lastiger, omdat ik nog niet
zoveel leden persoonlijk ken om in te schatten waar ze goed in zijn. Maar als je
eenmaal gaat speuren, bellen en graven, word je snel wijzer en lukt uiteindelijk
de samenstelling redelijk snel.
Tinus Hammann wil ik graag als "Hijsmeester" en dat lukt!
Er is nog een ding dat me heel duidelijk voor ogen staat. Tijdens het uit het
water hijsen van de boten, verleden jaar, ontbrak het nadrukkelijk aan duidelijke
afspraken m.b.t. de veiligheid van eenieder, tijdens de hijsprocedures. Er gaat
voor een paar honderd tot een paar duizend kilo's de lucht in en als iedereen
daar maar tussen en onderdoor kan/mag lopen, dan moet je er niet aan denken
dat er een keer een boot uitvalt. O.a. Tim Strijdhorst had daar wat duidelijke tips
over. Dat moest dus nu beslist anders en dat is ook dat is perfect gelukt.

Om 7:00 uur veel koffie zetten, zodat iedereen voor aanvang van de klus wakker
en scherp is. Daarna met het "hijs team" en de nieuwe kraanmachinist alle
punten doorlopen, waarna we aan de slag konden.
Natuurlijk begon het lekker te regenen. En dat heeft het bijna net zo lang
gedaan als we met hijsen bezig waren. Maar je bent druk, dus je merkt het
nauwelijks. De ene boot na de ander ging als een speer te water en al snel
konden ook de boten welke via trailers over de weg werden aangevoerd,
gekraand worden. 
Jan Lemkes had zich, bij het boeken van een leuk weekend voor de familie, niet
gerealiseerd dat zijn boot in dat zelfde weekend het water in moest. We hebben



daar wat goede afspraken over gemaakt, zodat ook zijn boot netjes te water en
in de juiste box werd gelegd. Als tegenprestatie heeft Jan een stevige voorraad
aan "energieboosters" beschikbaar gesteld, die, door het koude gure weer, gretig
aftrek vonden bij de vele aanwezigen.
Zowel deze traktaties als alle stroopwafels en na afloop het traditionele
erwtensoep en broodjes worst, waren totaal op. 
Alles verliep vlekkeloos, op één akkefietje na. Eén van de boten in de
winterstalling was verkocht en de nieuwe eigenaar zou deze op een boottrailer
mee naar 's Hertogenbosch vervoeren. Het plaatsen op die trailer heeft ons
uiteindelijk nog de meeste tijd gekost.
Afijn, uit mijn navraag onder de teamleden waar we een volgende keer nog extra
op moeten letten, zijn geen schokkende zaken tevoorschijn gekomen, zodat we
terug kunnen kijken op een geslaagde activiteit.
Graag mijn dank aan een perfect werkend “hijs team”, het “bar team” voor de
geweldige support, en aan alle betrokken leden, die zich uitstekend aan de
spelregels gehouden hebben. Bedankt!

Hans Vonk, Havenmeester.

A E D (Automatische Externe
Defibrillator) Cursus op de MWR
Op 21 en 28 april j.l. is er een speciale cursus voor het werken met een AED
apparaat op de MWR gegeven.
De cursusleider, Jan Vonk Noordegraaf, is buitengewoon ervaren op het gebied
van hulpverlening in de breedste zin van het woord. Hij was daarom in staat om
bij alle mogelijke situaties, praktische aanvullingen te geven, gebaseerd op zijn
persoonlijke ervaring in de praktijk. Er zijn een aantal zaken die mij persoonlijk
zijn opgevallen;
✑ We hebben zo’n apparaat reeds geruime tijd op de MWR, maar ik wist niet

waar hij hing en ik wist al helemaal niet wat ik er nu echt mee moest doen.
Dat is toch raar! Net alsof het normaal is dat je gaat autorijden zonder dat je
je rijbewijs gehaald hebt.

✑ Het simpele feit dat we zo’n apparaat hebben geeft een schijnveiligheid als je
niet weet hoe je ermee om moet gaan.

✑ Er bij de leden, in zijn algemeenheid, volstrekt geen belangstelling is om meer
kennis te verkrijgen door in zo’n cursus te investeren. Als je na gaat dat in
2014 een 1e poging om een cursus te organiseren gestopt is, bij gebrek aan
belangstelling. Ook nu hebben we met veel pijn en moeite uiteindelijk 
9 deelnemers gehad. (Natuurlijk als je via b.v. het bedrijf reeds zo’n cursus
hebt gekregen, is deze niet direct essentieel, maar ik geloof sterk in “De kracht
zit in de herhaling”).

✑ Tot slot is mij erg opgevallen dat “men” denkt dat dat apparaat je toch precies
vertelt wat je moet doen, dus “wat is het probleem”? 
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Van de 2 cursusavonden werd de 1e avond volledig besteed aan situatie- en
patiëntanalyse en welke acties je daarna gaat doorvoeren. Moet er überhaupt
gereanimeerd worden en heb je daadwerkelijk, indien voorhanden, een AED
nodig. Buitengewoon leerzaam, moet ik zeggen.
De 2e avond was zonder theorie en 2 uur lang oefenen op verschillende merken
AED-apparaten en poppen. Dat was erg interessant, omdat er best veel verschil
tussen het ene en het andere apparaat was. Het ene type “kletste de oren bijna
van je hoofd”, terwijl het andere regelmatig een reactie van de behandelaar
uitlokte van ”Doet ‘ie het wel?”.
Alle 9 deelnemers hebben letterlijk en figuurlijk hun hart kunnen ophalen. Ik kan
jullie verzekeren dat reanimeren, ook bij het gebruik van de AED, een behoorlijk
inspannende aangelegenheid is. Alle deelnemers toonden hun opgedane kennis
aan en daarvoor verkregen we een mooi certificaat dat 2 jaar geldig is. 
Hiervoor moet dan wel na 1 jaar een herhalingsoefening worden gedaan.
Na het slagen van een reanimatie is een “stabiele zijligging” voor de patiënt
gewenst. Omdat dit bij bijna iedereen van ons wel qua naam, maar niet qua
praktische uitvoering bekend was, lag Ed Visser (zeer ervaren door regelmatige
bedrijfsoefening) al snel als slachtoffer op de grond. Ed hoort tot de “grotere”
mensen op onze wereld en ik kan jullie verzekeren dat hij een geweldig
oefenobject was. Juist deze situaties maken zo’n serieus thema uiteindelijk ook
weer leuk. Het allerbelangrijkste is echter dat wij nu in elk geval praktische
oefening hebben gehad. Hopelijk kunnen wij in geval van een calamiteit waarbij
reanimatie nodig is, goed en op tijd hulp verlenen.

Hans Vonk, Havenmeester.

MWR CERTIFICAATHOUDERS VOOR 
BASALE REANIMATIE ZIJN:

1. Tini Vuik-deJong
2. Arie Vuik
3. Tineke van Hooff
4. Rina van den Ham
5. Bert van den Ham
6. Ferry Hakemulder
7. Berend Kees van Loo
8. Ed Visser
9. Hans Vonk

NB. Ferry Hakemulder heeft nog een mooi
ezelsbruggetje uitgewerkt

Met de MWR een Goede
V Veiligheid
A Aanspreken
A Ademhaling
R Reanimeren
T Telefoneren (112)
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Verslag van de 2e schilderijenexpositie
in onze sociëteit
Op zondagmiddag 18 januari jl. werd de tweede expositie onder belangstelling van
35 personen geopend. Van Kees Moerings werden maar liefst 14 schilderijen
tentoongesteld. Deze expositie was vier weken te bezichtigen.
Voor degene die het helaas gemist hebben hierbij de Openingsspeech door Louisa de
Jong van Atelier Tournesol: Aan mij de eer om de kunstexpositie van Kees Moerings
bij de MWR te mogen openen. U kent Kees waarschijnlijk wel als keramist en maker
van de unieke Goudse pijpen. Maar,.. kent u hem al als kunstschilder? Een aantal
jaren geleden is hij bij Atelier Tournesol komen schilderen, waarbij hij enthousiast en
leergierig gebruik maakte van alle technieken en materialen. Als kunstenaar moet je
je identiteit behouden en tot uiting brengen door het ontwikkelen van een eigen
stijl. Dit gaat zeker op voor Kees die alles op eigen-wijze doet. Affiniteit met het
onderwerp is nodig om je gevoel duidelijk weer te geven en we kunnen allemaal wel
zien waar Kees affiniteit mee heeft….. Juist, vrouwelijk schoon en de natuur! 
Over vrouwen gesproken, Kees voelt zich als een vis in ’t water als enige man tussen
de dames op de cursus, waar hij zeer gewaardeerd wordt om zijn humor en
hulpvaardigheid. De schilderijen zijn voorzien van door hem bedachte teksten die de
kijker aan het denken zet. Ik hoop dat hij nog lang met deze kunstvorm doorgaat,
want schilderen is een leerproces waarbij je nooit uitgestudeerd raakt.
Daarna heeft Yvette Moerings (dochter van) het prachtige naaktschilderij onthuld,
waarbij zij met een smile vertelde: “Mijn moeder is model geweest!”. En hiermee was
de expositie officieel geopend.

BIOGRAFIE VAN KEES MOERINGS
Hij is geboren in de polder Bloemendaal. Hij had daar een mooie jeugd in vrijheid en
genoot van alle elementen in de natuur. Zijn vrijheidsdrang bracht hij al jong tot
uitdrukking in het werken met klei en verf. Via zijn opleiding in de keramiek raakte
hij geïnspireerd door Vincent van Gogh. De kleuren en de werkwijze van de schilder
Van Gogh leerden hem niet alleen kijken, maar ook meer zien. Kees vindt zijn
uitdaging in de veelheid van onderwerpen, technieken en materialen. Hij schildert
zowel abstract als realistisch en felle kleuren hebben zijn voorkeur. Zijn werk komt
tot stand door zowel het werken met de kwast, als met het plamuurmes en soms de
verfroller. Hij werkt graag groot en is
resultaatgericht. Een autodidact, die
openstaat voor nieuwe
ontwikkelingen. Kees heeft al enige
jaren les bij atelier Tournesol, waar
Louisa de Jong de scepter zwaait en
die hem inspireert en leert om te
gaan met een veelheid van
materialen. Naast schilderijen maakt
Kees ook keramiek en beoefent hij het
ambacht van zeefdrukken.

Cor Rietbergen
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Verslag van de 3e schilderijenexpositie
in onze sociëteit
Op zondagmiddag 22 februari jl. werd de derde expositie onder belangstelling van
circa 30 personen geopend. Deze keer werden 9 schilderijen van Kees en Paulina
Wabbijn tentoongesteld. Ook deze expositie was vier weken te bezichtigen.
Kees en Paulina Wabbijn hebben veel hobby’s, zoals heerlijk varen en samen
(fanatiek) bridgen. Maar als rustpunt wordt toch wel door beiden het schilderen
gezien. Lekker geconcentreerd bezig zijn met verf en kwast en je fantasie en
creativiteit uitleven. Paulina werkt graag met aquarelverf en heeft meestal mooie
bloemen en stillevens als inspiratie. Kees werkt veel met olieverf en heeft al een
diversiteit aan onderwerpen geschilderd. Van beiden werden een aantal schilderijen
tentoongesteld die een bloemlezing gaven van hun creativiteit. Uiteraard hebben zij
nog meer schilderijen gemaakt, maar om nu de hele woonkamer en andere
vertrekken geheel leeg te halen was natuurlijk geen optie voor hen. 
Het moet tenslotte wel gezellig blijven in hun mooie appartement met uitzicht op
de Kleiwegbrug en de bootjes.

Zij hebben heel veel positieve reacties gekregen op hun prachtige schilderijen.
De winter is inmiddels voorbij en daarom zijn nu weer de bekende
bootjesschilderijen opgehangen. Het nieuwe vaarseizoen kan beginnen.

Cor Rietbergen
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Verslag van evenement
stamppotten etentje
Op zaterdag 28 februari jl. werd er een heerlijk stamppotten etentje voor de
liefhebbers georganiseerd. Maar liefst 25 MWR-leden kwamen op deze relatieve
warme winterdag (buitentemperatuur van 8°C) af. Na eerst een uurtje gezellig
een aperitiefje te hebben gedronken, werd er door onze inkopers c.q. koks, de
heren Ben Kloostra en Frans Rahms, een keurig verzorgd buffet met zuurkool
met speklapjes en boerenkool met worst neergezet. Tevens als garnering ook
uitjes en zure bommetjes. Alle aanwezigen namen plaats aan de gezellig
gedekte tafels, die weer (zoals vanouds) verzorgd waren door de dames
Marianne Kloostra, Martine Bontebal en Agnes Schoonderwoerd. Uiteraard was
er een heerlijk dessert van ijs/slagroom/chocolade en werd de super sfeervolle
avond afgesloten met koffie en cake. Natuurlijk was er door onze koks meer dan
voldoende bereid, zodat we wat stamppotten en andere lekkernijen overhielden.
Hierdoor konden we later tijdens de “Happy Hour Hapjes vrijdagmiddag”
verschillende leden nog verrassen op een kleine maaltijd. Met heel veel dank aan
allen die hieraan meegewerkt hebben. Deze traditionele activiteit zal de
komende winter zeker worden gecontinueerd.

Cor Rietbergen

Schiemans workshop
Zoals jullie wellicht hebben meegekregen, ben ik vanaf medio november 2014
Havenmeester. Ik zie het als één van mijn taken om regelmatig langs de boten te
gaan en te controleren of alles ok is. Van de winter hebben we met een
behoorlijke regelmaat pittige stormen gehad. Als je niet direct op het water of
op de fiets tegen wind aan het trappen bent, merk je het vaak niet zo sterk.
Dus is het begrijpelijk dat de leden die de boot in het water hebben laten liggen,
daar ook niet direct zo bij stil staan. Met andere woorden, een check, zeker na
een storm, kan geen kwaad.
Het resultaat was vaak dat er her en der wel schade was, uiteenlopend van een
kapot landvastje tot behoorlijk grote schade, zoals gebroken stagen en uit de
boot gerukte kikkers. Ik probeer de eigenaar dan zo spoedig mogelijk te
informeren en zo mogelijk te adviseren. Daarnaast is het bovenal de
verantwoordelijkheid van de eigenaar zélf om actie te ondernemen. Overigens
probeer ik wel tussentijds een tijdelijke maatregel te nemen, zodat verdere
schade kan worden voorkomen.
Blijft natuurlijk dat iedereen, of de boot nu in het water ligt of op de wal, zich
moet realiseren dat er bij een storm echt gekke zaken kunnen gebeuren en dat je
daar dus alert op moet blijven. Regelmatige controle blijft dus op zijn plaats is.
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Bij deze "observaties"
zag ik regelmatig dat
boten vaak, laat ik
zeggen "beroerd", aan
het lijntje werden
gehouden. En in een
discussie hierover met
onze Zeilcommissaris
Berend Kees van Loo,
kwamen we op het
idee om een
workshop
"schiemanswerk" te
organiseren.
Berend Kees heeft

door zijn jarenlange brede zeilervaring zo vaak en zo veel knopen moeten
leggen, dat hij ze, bij wijze van spreken, met de ogen dicht maakt.
Ik moet bekennen dat ik het ook allemaal wel geleerd heb in het grijze verleden,
maar door gebrek aan "vaak doen" bijna alles weer kwijt was. Dus een extra
stimulans om de draad (lijnen) weer op te pakken. Ik heb een "knopen
hulpmiddel" met klamp, ring, buis en mast met kikker gemaakt en tevens een
aantal lijntjes van verschillend materiaal en dikte aangeschaft. Thuis met het
boek gaan oefenen. Daarbij sterk
gestimuleerd door kleinzoon Mels die
het allemaal prachtig vond en ook niet
meer van ophouden wist. 

Op de avond zelf is er eerst via een
PowerPoint presentatie door Berend
Kees een aantal voorbeelden van
actuele situaties uit onze eigen haven
getoond. Daarbij werd dan de situatie
besproken; wat was goed, wat kan
beter en wat kan niet.
Na afloop werd op een aantal tafels in
de Sociëteit de gelegenheid gegeven
om alle “van belang zijnde knopen”
zelf te oefenen of voor te laten doen.
Hierbij kwam vooral bij de “paalsteek”
naar voren dat er diverse "trucks" zijn
om het slangetje via het vijvertje om
het boompje te krijgen. Hoewel de
knoop vaak toch ineens uit elkaar
viel..... Oefenen, oefenen, oefenen en
jawel het ging steeds beter. Aan de
deelnemers werd nog een
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overzichtelijk schema van de meest voorkomende knopen verstrekt, zodat men
ook thuis nog weer eens kon oefenen.
Gezien de vele positieve reacties denk ik dat de workshop in een latente
behoefte heeft voorzien.  

Het ligt in de bedoeling om een workshop "splitsen" te organiseren. We houden
je op de hoogte m.b.t. de datum. Wellicht kunnen we daarin ook gelijk nog een
korte herhaling c.q. oefenmogelijkheid "schiemanswerk" inlassen. Dit voor
diegenen die bij deze workshop niet aanwezig konden zijn. Want,…… "de kracht
zit in de herhaling".

Hans Vonk, Havenmeester.

Verslag van evenement buffet “Pot Luck”
Op zaterdag 25 april organiseerden wij in onze sociëteit een voor de MWR
geheel nieuwe activiteit, namelijk een buffet “Pot Luck”. Dit houdt in dat
iedereen (of koppel) een gerecht moest meenemen. Wij lieten ons dus verrassen
op deze proeverijavond. Een gerecht naar eigen keuze werd geheel aan de
creativiteit van allen overgelaten,
dus warm, koud, zoet of hartig,
alles was oké. Tot nu toe waren
onze koks bij elk etentje dagen in
de weer, maar omdat we tijdens
de schilderijenexposities gemerkt
hebben dat er heel veel creatieve
MWR leden zijn, gingen we er
vanuit dat er op culinair gebied
ook heel wat te verwachten was.
En dat werd geheel
waargemaakt. Als voorafje was
er courgettesoep. Daarna was er
keuze uit verschillende heerlijke
salades met natuurlijk stokbrood
en Turks brood, maar ook satés,
gehaktballetjes, zalm wraps,
hartige taart (Quiche), rijst met
goulash, diverse kaasjes, prikkers
met zuur, fruitcocktail,
enzovoorts. Dus voor elk wat
wils. Een en ander werd
afgesloten met
ijs/slagroom/chocola en koffie.
De meeste aanwezigen hebben
van alle gerechten wel wat
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geproefd en dus meer dan voldoende gegeten, beter gezegd gesmuld. Een zeer
geslaagde gezellige avond en zeker voor herhaling vatbaar. Hopelijk dan wel iets
drukker bezocht (nu door 17 personen).

Cor Rietbergen

Verslag evenement dauwtrappen
Ook dit jaar organiseerden we weer op Hemelvaartsdag ( jl. donderdag 14 mei)
het jaarlijkse dauwtrappen inclusief ontbijt. De vroege MWR-vogels verzamelden
zich al om 07:30 uur bij onze sociëteit om
daar met een heerlijk kopje koffie en
stroopwafel te worden ontvangen. 
Na wat met elkaar gekletst te hebben en
nadat de wandelschoenen geïnspecteerd
waren, werd al snel het sein “starten”
gegeven. Deze keer gingen we weer
linksom vanaf de MWR. De wandeling
was voor iedereen heel goed te doen,
omdat we namelijk niet alleen een lange
route, maar ook een kortere route hadden
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uitgestippeld. Maar deze groep was heel sportief, dus de langste route werd door
iedereen afgelegd. D.w.z. dat dit keer de plassen s’-Gravenbroek, Groot
Vogelenzang en Klein Vogelenzang rondom werden afgelegd. Onderweg was een
rustpunt ingelast bij de bekende plek waar normaal de ijsboer staat. 
Daar konden we even uitblazen en werd er tevens een heerlijke versnapering
uitgedeeld. Hoewel volgens een oude traditie daar normaal haring werd
genuttigd, hebben we daar toch maar vanaf gezien. Een aantal gaf van te voren
aan dit niet op zijn of haar nuchtere maag te kunnen verdragen. Traditie hiermee
vervallen! Tijdens de wandeltocht bij prachtig weer werd er een behoorlijk
tempo aangehouden, heerlijk met elkaar gekletst en ook veel foto’s gemaakt.
Omstreeks 09:40 uur kwamen we in de nabijheid van onze sociëteit, waar we
buiten al de heerlijke lucht roken van gebakken speklapjes. Binnen aangekomen
konden we eerst nog even bijkomen van alle indrukken van de prachtige flora en
fauna van de Reeuwijkse Plassen. Omstreeks 10:00 uur startte het ontbijt
waaraan maar liefst 23
personen deelnamen.
Het zag er weer zoals
vanouds prima verzorgd
uit en het smaakte
heerlijk. Met dank
hiervoor aan Ben &
Marianne en de dames
Agnes en Wil. Voor meer
foto’s zie ook MWR op
Facebook.
PS: Het roerei en
gebakken spek smaakten
dit keer extra lekker. Dat
kwam natuurlijk omdat
onze voorzitter Jan
Strijdhorst dit, samen
met zijn broer Leo,
speciaal voor deze
gelegenheid in de MWR-
keuken heeft bereid.
Waardoor onze dank!

Cor Rietbergen
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Foto’s van de sloeptocht
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Mededeling van de barcommissie
Vanaf nu is ons clubhuis op zaterdag gesloten.
Alleen als er een aantal leden iets willen nuttigen én er is een lid van het
barteam aanwezig, dan mag dat lid de sociëteit openen.

Ben Kloostra
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...en toen was er ijs



Van de ledenadministratie
NIEUWE LEDEN.
We heten dhr. L.J. Strijdhorst, dhr. R.G.J. Rutgers, fam. P.H. Cremers, 
dhr. C. Bukman, fam. T. Gerritsen, fam. J.H. de Jager en dhr. R.W.H. Westland 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 bijzondere
Reeuwijkse plassengebied te informeren.

OPZEGGING VAN HET LIDMAATSCHAP.
Fam. P. Boermans, Stijn Groeneweg, fam. P. Maas, dhr. W. Becker, H.J. van Aalst,
K.J. van Dam, en fam. B. Beuker hebben aangegeven dat zij hun lidmaatschap
wensen te beëindigen.

AFMELDING ALS DONATEUR.
Mv. W.Blom-van den Berg per 31-12-2015.
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A D V E R T E N T I E

Sup & Watershop (gevestigd in Jachtwerf Coen Rutjes) is trotse
dealer geworden van Jobe Sports.

Om dit te vieren willen wij ALLE leden van de MWR 10% korting
geven op de aankoop van een zwemvest of wetsuit! 

Kom naar de winkel voor het bekijken van de collectie of kijk op
http://www.jobesports.nl 

Openingstijden van de winkel kunt u vinden op
http://www.supenwatershop.nl

Vriendelijke groeten, Sandra Rutjes 

Sup & watershop
06-53251049

Oudeweg 1c, 2811 NM
Reeuwijkwww.supenwatershop.nl



Belangrijk!!! 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 2015
schriftelijk aan de secretaris te melden. U voorkomt hiermee onnodige
verlenging van uw lidmaatschap. 

UW WACHTWOORD VOOR DE WEBSITE. 
Voor alle leden en donateurs is een wachtwoord beschikbaar voor toegang tot
het voor uitsluitend leden bestemde deel van onze website. Wilt u de
toegangscode hiertoe verkrijgen, bent u uw wachtwoord vergeten of heeft u
problemen met de toegang tot onze website 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
Redactie is verheugd u te kunnen melden dat Paula
Gouw inmiddels deel uit maakt van de
redactiecommissie. De redactie bestaat nu uit 2
leden en wij streven naar een derde deelnemer
hieraan die wil meewerken aan het produceren van
ons clubblad. 
Bent u geïnteresseerd hierin of wenst u eerst meer
informatie hierover? 
Neem dan contact met ons op via kompas@mwr-
reeuwijk.nl     

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 

Een verslag van uw watersportvakantie of een watersportervaring stelt Kompas
zeer op prijs.
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Deze Kompas kwam tot stand mede dankzij de bijdragen van: 
Paula Gouw, Berend Kees van Loo, Cor Rietbergen, Jan Strijdhorst, 

Leo Strijdhorst, Hans Vonk en de redactiecommissie.

De kopij voor de
volgende uitgave

moet uiterlijk
zaterdag 25 juli

2015 bij de
redactie binnen

zijn






