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Agenda        

2018

26 december Clubhuis open van 16:00 – 19:00

30 december Clubhuis open van 16:00 – 19:00

31 december Oudejaarsborrel

16:00 tot 19:00 uur

2019

6 januari Nieuwjaarsreceptie 

15:00 tot 17:00 uur

19 – 27 januari Boot Düsseldorf

25 januari Klaverjassen

22 februari Klaverjassen

6 – 10 maart Hiswa

15 maart                 Kopij voor het Kompas

22 maart Klaverjassen

6 april Steigers schrobben

13 april Schepen te water

20 april Opening vaarseizoen

26 april 2019          Klaverjassen

20 mei 2019       Algemene ledenvergadering

* Openingstijden bar: woensdag, vrijdag en zondag 

van 16:00 – 19:00 uur

Betalingen:    

ING bank nr.  NL34 INGB 0000 619238

t.n.v. MWR Reeuwijk

Opzeggen lidmaatschap:

Wilt u uw lidmaatschap beëindigen? Dit dient 

u vóór 1 december schriftelijk te melden bij 

de secretaris van de MWR. 
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Het zal een ieder ook zijn opgevallen dat er rondom het
clubgebouw veranderingen hebben plaatsgevonden.
Oude boten zijn opgeruimd, het terrein wordt beter
bijgehouden. Maar, de grootste verandering is toch wel
het landje tussen de MWR en JCR. Het is opgeknapt en
toegankelijk gemaakt. Er staan nu zelfs boten in de
winterstalling. Chapeau voor de betrokkenen!
 
En dan doet plotseling de winter haar inval. IJs krabben,
koude, nattigheid. Periodiek controleren of de boot nog
goed staat in de winterstalling. Houd de agenda in de
gaten voor evenementen die tijdens de winter gepland
worden! Het barteam weet altijd weer iets te verzinnen
en geloof me, hun evenementen zijn beslist de moeite
van bezoeken waard. Overigens komt het verenigings
leven niet tot stilstand. Iedere woensdagavond komt
het Klussersteam bijeen om zich op creatieve en tech
nische manieren nuttig te maken. En aan sterke verha
len is tijdens de koffie geen gebrek. Kom gerust eens
langs. Wie weet kun je op de een of andere manier een
bijdrage leveren aan deze gezellige avonden. Want, ook
zij die met twee linkerhanden door het leven gaan, zijn
hartelijk welkom. Er is altijd wel iets te doen.
 
Vanuit mijn voorzittersstoel wens ik u allen een rustige
winter toe. En natuurlijk een voorspoedige jaarwisse
ling. Op 6 januari zullen wij samen het glas heffen en
het nieuwe jaar op gepaste wijze inluiden.
 
Hartelijke groet, Jan Strijdhorst - Voorzitter

 
Beste leden,
 
Er leek geen einde te komen aan de prachtige zomer.
We hebben eindeloos kunnen genieten van gunstig
vaarweer. Tijdens het uithijsen van de boten vernam ik
enthousiaste verhalen over het afgelopen vaarseizoen.
Mooie sloeptochten, goed zeilweer en aangenaam
verpozen op het terras van de MWR. Persoonlijk kijk ik
terug op mooie zeildagen en niet te vergeten prachtige
vaaravonden en zeillessen. De fijnere kneepjes van het
zeilen werden mij bijgebracht door een doorgewinterde
zeiler die dat heel rustig doet en niet in paniek raakt als
de aanwijzingen niet exact opgevolgd worden.
 
Achter de schermen is er ook het één en ander gebeurd.
We zijn in gesprek geweest met een kandidaat voorzit
ter, met een kandidaat voor het secretariaat en er zijn
101 dingen geregeld. Het bestuur kijkt terug op een
goede tijd. Intussen is bekend dat de kandidaat voorzit
ter helaas afziet van deze uitdaging. Reden voor mij om
tot een besluit te komen. Waar ik de afgelopen tijd de
status ‘non-actief’ had, heb ik besloten deze op te heffen
en weer actief mijn bijdrage in het bestuur van de MWR
te leveren; ik blijf aan als voorzitter. Er zijn afspraken
gemaakt met betrekking tot de tijd die aan deze functie
gespendeerd wordt.
 
De kandidaat secretaris heeft ingestemd deze vacature
te gaan vervullen. Wij zijn hier heel blij mee en verwach
ten dat we met veel plezier zullen samenwerken. Tijdens
de in november gehouden Algemene Leden Vergade
ring is de secretaris geïnstalleerd.
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Boten hijsen
Het is een prachtige novemberochtend. Geen wind,
nauwelijks bewolking. De weinige bewolking die er is,
wordt door de ochtendzon gekleurd en weerspiegeld in
het water. Fietsers en wandelaars maken foto’s van de
lucht en van de Reeuwijkse Plassen. Er schijnt geen
einde aan te komen.
 
Dan wordt de weg afgesloten. Rood-witte linten worden
door mannen in oranje veiligheidshesjes gespannen.
De weg wordt vrijgemaakt van auto’s, fietsers en
wandelaars. Alleen op aanwijzing van een gehelmde
man mogen fietsers en wandelaars er nog langs. Eén
fietser stopt en zet zijn fiets tegen een boom. Net buiten
het gebied dat afgezet is.

 
‘Zeg’ spreekt hij de verkeersregelaar aan, ‘wat gaat hier
gebeuren? Waarom kan ik niet langs deze weg naar
Gouda fietsen?’ De verkeersregelaar is verbaasd. Nor
maal krijgt hij commentaar, geen vragen. Hij antwoordt:
‘Vandaag worden de boten van leden van de MWR uit
het water gehesen en in de winterstalling geplaatst. Die
hijskraan daar is opgesteld om het hijswerk te verrich
ten’. De fietser ziet het gele gevaarte met de naam van
een Gouds hijskraanbedrijf erop. ‘Dat klinkt spannend’
zegt hij, ‘mag ik blijven kijken? Zo’n operatie lijkt mij
interessant om van dichtbij mee te maken.’ De verkeers
regelaar heeft intussen enkele fietsers naar het wandel
pad verwezen. Langs het afzetlint vervolgen zij hun weg.
Zonder commentaar. ‘Natuurlijk kunt u blijven’ ant
woordt hij, ‘belangstelling is altijd welkom! Ik kan mijn
post niet verlaten, maar zorg dat iemand u begeleidt’.
Korte tijd later wordt de fietser naar het clubhuis ge
bracht. Een goede rondleiding begint met koffie.
 
In het clubhuis is een groep mannen verzameld. Ze
drinken koffie en nuttigen stroopwafels; aanvulling op
hun ontbijt. De fietser kijkt z’n ogen uit. ‘Tsjonge, wat
is het hier gezellig. En wat een prachtig clubhuis. Heel
sfeervol met die foto’s en het prachtige uitzicht over de
plas’. Hij luistert naar de mannen. Sterke verhalen,
voorbereiding op het hijsen. De laatste aanwijzingen en
controle. Veiligheidshesjes worden aangetrokken, hel
men opgezet, handschoenen aangedaan. Buiten klinkt
het geronk van de hijskraan. Het is 07:30 uur, het hijsen
is begonnen.
 
De fietser vraagt: ‘Hoeveel boten worden er vandaag
uit gehesen?’ ’Vandaag gaan we 49 boten hijsen.
Sommigen worden op trailers gezet en zullen door de
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eigenaren naar andere plaatsen gereden worden. An
deren komen op het terrein te staan. Op jukken of
bokken of soms ook op trailers. We kunnen wel even
buiten gaan kijken’.
 
Het tweetal begeeft zich naar buiten naar het platform
bij de toegang naar de zeilzolder. De fietser stelt veel
vragen. ‘Wie regelt dit allemaal?’ ’De Havenmeester. Hij
begint weken tevoren met het opstellen van een lijst
waarop men zich heeft ingeschreven. Aan de hand van
de afmetingen van ieder vaartuig maakt hij een indeling
van het terrein en geeft iedere boot een plekje. Dat re
sulteert in een lijst met deelnemers. Ieder op z’n beurt’.

‘Aha, daarom komen de boten zo netjes in een soort file
de haven binnenvaren’. De begeleider vervolgt: ‘Iedere
booteigenaar is verantwoordelijk voor zijn eigen boot
en wijze waarop de boot in de stalling staat. Er wordt
wel gecontroleerd of de bokken sterk genoeg zijn. En of
de dekzeilen goed vastgezet worden. Uit ervaring weten
we dat een flinke winterstorm veel schade kan veroor
zaken. Dat proberen we te vermijden. De eigenaren
weten dat ze op eigen risico gebruik maken van de
winterstalling, maar we willen samen kijken en eventu
ele aanwijzingen geven of aanpassingen maken’.

 
De fietser ziet een groepje mannen dat heen en weer
loopt op een stuk van het terrein dat afgezet is met lint.
‘Wat is hun rol?’ vraagt hij. ‘Dat is het hijsteam’, luidt
het antwoord, ‘vrijwilligers die dit al enkele jaren doen.
Ze zijn op elkaar ingespeeld en weten wat van hen
verwacht wordt. Ze werken op aanwijzing van de Ha
venmeester en een van hen heeft contact met de
kraanmachinist via een radioverbinding’.

 
Intussen zijn er stroppen onder een boot aangebracht
en begint de hijskraan te brullen. Langzaam komt de
boot uit het water en wordt met een brede boog door
de lucht boven een trailer gebracht. Daar zijn enkele
hijsteamleden en wordt de boot erop geplaatst. De
fietser hoort hun opmerkingen. ‘Beetje zakken! Nee,
niet zover, de blokken staan niet goed, de trailer moet
naar voren’. ‘Beetje zwenken, beetje hijsen, beetje
vieren’. Tussen het jargon door zijn ook andere opmer
kingen te horen. De mannen nemen elkaar op de hak of
maken grappen over tal van onderwerpen. Intussen
houden ze de hijsmeester in de gaten en volgen zijn
aanwijzingen op. De gemoedelijk professionele sfeer is
merkbaar.
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Even later valt het werk stil en gaat iedereen naar bin
nen; koffietijd. De fietser kijkt en wordt bekeken. De
koffie wordt geserveerd door de dames van de bar.
Stroopwafels gaan in grote hoeveelheden van hand tot
tand. ‘Gaat het er hier altijd zo gezellig aan toe?’ vraagt
hij. ‘Jazeker meneer’ vertelt iemand hem, ‘als je lekker
wilt varen of gewoon een drankje doen in een water
sportomgeving, bent u hier op de juiste plaats. Gedu
rende het vaarseizoen is er altijd iets te beleven. Gezel
lige etentjes, vaartochten met motorboten, zeilwedstrij
den, zeilles, klusavonden, vaaravonden. Noem maar
op, het gebeurt hier allemaal. En in de wintermaanden
kunt u komen klaverjassen, een informatieavond bijwo
nen over watersportonderwerpen of zelf een etentje
organiseren’.
 
De fietser is onder de indruk. ‘Hoe doen jullie dat alle
maal? Verenigingen hebben tegenwoordig allemaal
met een gebrek aan vrijwilligers te kampen. Hoe is dat
bij MWR?' Z’n gastheer antwoordt: ‘Hier is dat niet
anders. Veel MWR-leden zijn ook lid van andere vere
nigingen of sociale netwerken. Ze delen hun vrije tijd
in zodat alle clubs, verenigingen of netwerken aandacht
krijgen. De MWR probeert het vrijwilligers aantrekkelijk
te maken zich voor een activiteit in te zetten. We reali
seren ons dat men niet alle vrije tijd aan vrijwilligers
werk wil of kan besteden. Daarom proberen wij op de
juiste wijze waardering te uiten. Vandaag is dat door
gratis koffie en stroopwafels te verstrekken. En straks
erwtensoep met worstbroodjes. Daarnaast wordt er
eenmaal per jaar een vrijwilliger van het jaar benoemd.
Die persoon krijgt een speciale vermelding en wordt in
het zonnetje gezet’. De fietser wordt afgeleid door het
geluid van de hijskraan. Het werk is weer begonnen en
hij wil nog meer zien.

 
Stuk voor stuk worden de boten uit het water gehesen.
Er doen zich geen ongelukken voor, zelfs geen schram
metje in het lakwerk van de vaak hele dure boten. Hij
ziet hoe mensen achter het afzetlint blijven totdat het
hun beurt is. Hij kijkt naar het bootje dat andere boten
de haven in sleept, verbaast zich over de orde die er
heerst. ‘Die havenmeester heeft de touwtjes kennelijk
goed in handen’ stelt hij, ‘iedereen weet wat er moet
gebeuren, wanneer hij aan de beurt is en waar de boot
komt te liggen. Goed georganiseerd’.
 
Intussen worden de laatste boten op het nieuwe stukje
grond geplaatst. De fietser maakt aanstalten te vertrek
ken. ‘Ik heb nog een laatste vraag’ zegt hij, ‘wanneer
gaan de boten weer te water?’ De gastheer: ‘Op 13 april
2019 bent u weer welkom om te komen kijken’ De fietser
werpt nog een laatste blik over de plas en het terrein
van MWR dat intussen helemaal vol staat. ‘Da’s goed’
zegt hij, ‘ik kom graag weer kijken. Dank voor uw uitleg
en gastvrijheid’. Met een laatste handzwaai stapt hij op
en rijdt richting Gouda over de weg waar de linten weer
verwijderd zijn en alles normaal is. Een eenzame trailer
staat nog op de parkeerstrook. In het clubhuis wordt het
laatste beetje erwtensoep uit de pan geschraapt, de
laatste worstbroodjes uitgedeeld. Met een pakje
stroopwafels in de hand vertrekken de vrijwilligers.
Tevreden kijken ze terug op een geslaagde dag. Laat de
winter maar komen, de MWR is er klaar voor…
 
Jan Strijdhorst
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Bedankt Arie en Tini! 
Arie en Tini in het zonnetje gezet
Als dank voor hun steeds weer geweldige inzet voor
onze MWR, werden Arie en Tini Vuik tijdens de algeme
ne ledenvergadering op 26 november 2018 in het
'zonnetje' gezet. Aan het einde van deze vergadering
werden zij beiden uitgenodigd om op de twee speciale
stoelen plaats te nemen. Hans Vonk verzorgde een
toespraak en overhandigde hen namens de MWR een
cadeau en een fraaie bos bloemen. Voor de leden die
er niet bij waren, volgt hier de speech voor Arie en Tini.

 
Beste Arie & Tini,
Arie verdient eigenlijk elk jaar de “Vrijwilliger van het
jaar” status. Zijn werk is zijn hobby en andersom, het
is zijn lust en zijn leven. Een gemiddeld MWR-lid komt
meestal alleen in het weekend om te varen of voor de
Sociëteit. Die moeten, naar mijn idee, het gevoel heb
ben dat ze bij een commerciële haven liggen, want alles
is altijd netjes geregeld en gedaan. Zullen dat de kabou
ters zijn? Nee, dat doet een REUS in miniformaat. Arie
doet, als het effe kan, alles….”Dat is niet mogelijk”,
bestaat bij hem niet.
 
Een kleine bloemlezing van zijn activiteiten; opruimen,
opknappen, schilderen, electra, lampen vervangen,
onkruid verwijderen, planten water geven, schoonma
ken van goten, pui, ramen en deuren en als het nood
zakelijk is, ook de toiletten, als iemand een ongeluk heeft
gehad en het niet opruimt. Na slecht weer …botencon
trole en zo nodig corrigerende maatregelen treffen,
steigers onderhouden, vogelpoep verwijderen, karton
nen dozen plat maken omdat anders de vuilnisbak gelijk
vol is, vuilnisbakken beheren en aan de deur zetten,
sloten onderhouden enz. enz. enz.
 
Maaaaaar ook heel belangrijk….meedenken. Arie heeft
een fotografisch geheugen en weet zich nagenoeg alles
tot in detail te herinneren. Dat, gekoppeld aan een goed
stel hersens, die hij bijvoorbeeld ook in teamverband

met klussen goed inzet. Kennis en ervaring spelen daar
natuurlijk ook een belangrijke rol bij. Het is niet de
eerste keer dat tijdens of na een brainstorm Arie bij me
komt en zegt, ik heb er nog eens goed over nagedacht
en……
 
Arie heeft ook een groot sociaal en rechtvaardigheids
gevoel en klimt op de barricade als hij onrecht ruikt. En
kan zich daar dan ook erg over opwinden en boos
worden. Dat alles geeft alleen maar aan dat hij een
mens is, maar wel een bijzondere en dat zijn betrokken
heid bij de MWR onbeschrijfelijk groot is.
 
En daar is dan zijn eega Tini, de “power women” op de
achtergrond.Tini is voor Arie zijn grote vangnet. Tini
helpt mee waar nodig, hoort aan, dient als klankbord
en geeft repliek.Tini maant hem tot rust als dat nodig
is, kortom Tini is de warme en betrouwbare persoon
waar Arie altijd op terug kan vallen en die hem vol
ondersteunt en support geeft. Ze vullen elkaar geweldig
aan en zijn een “Reuzen Team”.
 
De MWR is geweldig blij met jullie fantastische inzet.
Zonder die inzet zouden veel zaken er gegarandeerd
heel anders uitzien en dat moeten we ons goed realise
ren. Arie en Tini, zeer bedankt namens alle  MWR-leden
en het Bestuur!!!
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Nieuwe leden bij de MWR
Wij zijn Nico en Yolanda. Nico heeft 2 dochters en Yo
landa heeft 2 zoons. Wij wonen in Gouda samen met 1
van de dochters en ons hondje Chico.

 
Nogal onverwachts hebben wij een sloep gekocht en
hebben besloten de kans te grijpen om een plaats te
bemachtigen bij de vereniging. Onverwachts in dit
geval, maar niet impulsief. De aantrekking tot het water,
de rust, natuur en volop ontspanning is de reden dat
we op een vrijdagmiddag de bezichtiging deden, en de
volgende dag met de trailer richting Reeuwijk reden.
Soms kan iets snel gaan.
 
We hadden een boot en een trailer… geen ervaring,
geen dekzeil, geen trekhaak, touwen of andere attribu
ten die wel handig zouden zijn bij het hebben van een
boot, hahaha! Maar daardoor ging onze leercurve in
een rap tempo omhoog!

 
We werden hartelijk ontvangen door Hans die ons door
de spannende momenten loodste om onze sloep het
water in te laten. We konden gelukkig de touwen ge
bruiken en hij lag prachtig in de box! Dit is nu ongeveer
2 maanden geleden. In deze weken hebben we volop
genoten van de mooie zonnige dagen. Wat een prach
tige nazomer hebben we toch! Elk zonnestraaltje dat er

is pakken we. Even uurtje ofzo uit het werk, in de
weekenden wanneer het maar even kan, en tussendoor
nog rommelen en op zoek naar spulletjes die we nog
nodig hebben. We waren er best nog even druk mee….

 
In het clubhuis hebben we met regelmaat tips gekregen
die ons goed geholpen hebben, en dat onder het genot
van een drankje en een hapje. We zijn er blij mee en
hierdoor leren we snel! Ook handig om te weten dat er
bijvoorbeeld een elektrische pomp op zolder ligt die we
mogen  gebruiken. In ons geval een uitkomst, omdat
de door ons aangeschafte handpomp de nodige spier
kracht vraagt en wij daar na een aantal keren wel een
beetje klaar mee waren… De hoosbuien zijn nu nog
steeds niet leuk maar wel een minder groot probleem!
 
We hebben genoten van het toeren op de plassen, de
ijscoman(vrouw) op het meer is een uitkomst, varen
tussen de waterlelies en het zoeken naar de ingang van
bruggetjes. Ook het verdwalen hoort er natuurlijk bij,
maar uiteindelijk zijn we wel weer steeds teruggeko
men….
 
Voor ons is dit seizoen natuurlijk erg kort, maar we
hebben nu al plezier gehad voor een hele zomer! We
gaan er vanuit nog heel veel mooie uurtjes op de
Reeuwijkse Plassen te kunnen vertoeven en in de mo
menten dat het clubhuis open is zou het leuk zijn om
andere leden te ontmoeten en even een drankje of iets
dergelijks met elkaar te kunnen doen. Het is een toffe
locatie op een mooi stukje Reeuwijk.
 
Tot ziens!   Nico & Yolanda
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Strenge winter of niet?
Wat gaat het worden? Een strenge winter of kwakkelen
we maar wat aan? De meningen zijn verdeeld. Dit artikel
zet een aantal zienswijzen op een rij.

 
Spreekwoorden
Is oktober warm en fijn, het zal een strenge winter zijn.
Bloeien de bomen twee maal op rij, dan zal de winter
zich rekken tot in mei. Dit zou dus kunnen duiden op
een strenge winter.
Geen water, geen winter. Nou, als dit spreekwoord
opgaat, dan kunnen de schaatsen wel in het vet blijven.
Zo’n droge zomer hadden we zelden.
Brengt de herfst ons laat nevelvlagen, dan zal sneeuw
ons in de winter plagen. Volgens mij vielen die nevel
vlagen deze herfst wel mee, en zou dit dus ook voor de
sneeuw in de winter gelden.

 
Enkhuizer Almanak
Deze almanak bestaat al sinds 1595 en baseert zijn
voorspellingen op de theorie van de omkeerdagen. Om
de zoveel dagen, maanden, jaren vinden er veranderin
gen plaats in het weer. Dit is afhankelijk van de maan
standen, de zonhoogten, de zonnekracht, de zonnevlek
ken en de gemiddelde temperaturen. Bij het opstellen

van de weerprognose worden de maanden verdeeld in
perioden van 10 dagen. Zo kun je zien in welke tijdvak
ken een weersomslag te verwachten is. De weersvoor
spellingen van de Enkhuizer Almanak kennen een
juistheidpercentage van 70-80%. Dit percentage wordt
door de jaren heen hoger, omdat er steeds meer gege
vens beschikbaar komen. Volgens de Enkhuizer Alma
nak valt het allemaal wel mee met het weer in de winter
van 2019. Er komt wel een winterse periode in de 2e
week van januari en aan het begin en einde van febru
ari. Maar daarmee hebben we het wel gehad.
 
Wetenschap
Dan is er nog de wetenschap. In een artikel van Geert
Jan van Oldenborgh van het KNMI wordt uitgelegd wat
de invloed is van drie veelgenoemde wintervoorspel
lers: zonnevlekken, El Niño en sneeuw in Rusland.

 
Zonnevlekken
Zonnevlekken zijn donkere vlekken op het oppervlak
van de zon. Het aantal zonnevlekken is een maat voor
de activiteit van de zon. Hoe meer, hoe actiever. Gemid
deld om de elf jaar maakt de zon een periode met veel
zonneactiviteit door. Op dit moment maken we een
periode door met weinig zonnevlekken.
 
De laatste 60 jaar vielen strenge winters vaak samen
met weinig zonnevlekken. De winters met Elfsteden
tochten komen in deze periode duidelijk vaker voor bij
een laag zonnevlekkenaantal. Alleen in 1956 werd er
een Elfstedentocht verreden die niet samenviel met een
zonnevlekkenminimum.
 
Als er een natuurkundige wet zou zijn dat Elfstedentoch
ten meestal samenvallen met een zonnevlekkenmini
mum, dan zou je verwachten dat deze wet ook vóór
1951 op zou gaan. Helaas blijkt dat niet het geval te zijn.
De meeste Elfstedentochten in de periode 1909-1950
zijn verreden met een hoog zonnevlekkenaantal in
plaats van een laag aantal zoals in de laatste 60 jaar.
 
De wintertemperatuur in Nederland wordt al sinds 1706
bijgehouden, het zonnevlekkengetal sinds 1749. Ook al
zijn de oudste metingen minder nauwkeurig, ze geven
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toch wel een goede indruk of het een strenge winter
was of niet. Hieruit blijkt dat er nauwelijks een verband
tussen zonnevlekken en wintertemperatuur is als je alle
waarnemingen analyseert.
 
Waarom laten de afgelopen 60 jaar dan wel een verband
zien? De meest waarschijnlijke verklaring is de wet van
de kleine getallen. Er waren in deze tijd maar zes Elfste
dentochten. Net zoals er een redelijke kans is dat je vijf
keer kop gooit met zes keer een muntje opgooien, is
ook de kans dat je door puur toeval vijf Elfstedentochten
bij een zonnevlekkenminimum hebt aanwezig.

 
 
El Niño en La Niña
El Niño en La Niña worden vaak genoemd als veroor
zakers van klimaatschommeling langs de evenaar in de
Stille Oceaan. El Niño (het jongetje) zorgt voor opwar
ming van het zeewater langs de evenaar in de oostelij
ke Stille Oceaan. La Niña (het meisje) zorgt juist voor
afkoeling van het zeewater. El Niño en La Niña beïn
vloeden het weer in grote delen van de wereld. De kli
maatschommelingen duren meestal ruim een half jaar
en zijn tot ongeveer een half jaar van te voren goed te
voorspellen. El Niño en La Niña vormen de belangrijkste
basis van seizoensverwachtingen wereldwijd.
 
Op een kaart is aan te geven hoe sterk het effect van El
Niño of La Niña is op de wintertemperatuur. In Noord-
Amerika zijn er duidelijke effecten (warmer bij El Niño
(oranje-rood) of juist kouder bij La Niña (blauw)). In
Europa is echter nergens een sterk genoeg effect van
El Niño om een winterverwachting op te baseren.
El Niño en La Niña beïnvloeden het weer in Europa dus
niet of nauwelijks. In de jaren met El Niño zijn de winters
in Nederland net zo vaak streng geweest als met La
Niña. 
 
Sneeuw in Siberië
Er aanwijzingen gevonden dat de hoeveelheid sneeuw
in Siberië in oktober het winterweer in december zou
kunnen beïnvloeden. Sinds eind jaren '60 zijn er redelijk
betrouwbare schattingen van de hoeveelheid sneeuw
in Europa en Azië beschikbaar. Inderdaad lijkt de hoe
veelheid sneeuw in oktober verband te houden met de

temperatuur in Nederland in december. Echter, ook hier
speelt de wet van de redelijk kleine getallen: als je 16
keer naar een verband zoekt in even lange reeksen waar
geen enkel verband zit, dan vind je gemiddeld één keer
iets dat hier op lijkt.
 
Dit blijkt wel uit onderzoek uit 2015 van onderzoekers
in Canada. Zij hebben op basis van veel langere recon
structies van de hoeveelheid sneeuw laten zien dat er
geen verband is tussen de hoeveel sneeuw in Siberië
in oktober en de winters die wij hebben. De eerder
gevonden verbanden berusten dus inderdaad op toeval
en hebben dan ook geen voorspellende waarde.
 
Veel onderzoekers proberen al heel lang goede voor
spellers voor het weer van de komende winter te vin
den. Beukennootjes tellen werkt niet, maar ook de ef
fecten van het zonnevlekkengetal, El Niño, La Niña en
de sneeuw in Siberië blijken over meer dan 100 jaar
beschouwd geen voorspellende waarde te hebben.
 
Piet Paulusma
Piet Paulusma geeft ook ieder jaar zijn verwachtingen
voor de winter. Volgens Piet wordt het een extreme
winter. Niet alleen qua kou, -20 graden kan het op
sommige plaatsen zomaar worden, maar ook met ijzel,
sneeuw, regen en zware storm. Goed nieuws voor de
schaatsliefhebbers; de schaatsen kunnen uit het vet. En
dan niet voor een paar dagen. Met name de maand
februari zal langere periodes met soms strenge vorst
laten zien. Giet it oan? Daar laat Piet zich niet over uit.
Maar we kunnen op z'n minst hopen op een
plassentocht! 
 
De meningen zijn dus verdeeld. Het antwoord op de
vraag of het een strenge winter wordt of niet houden
we daarom maar op: “Het kan vriezen, het kan dooien”.
 
Paula Gouw
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Coenecoop139
2741 PJ  Waddinxveen 
Telefoon 0182-392403
INFO@AVRWATERSPORT.NL
WWW.AVRWATERSPORT.NL

Voor spetterende 
aanbiedingen ga je naar:

"Elfstedentocht" (Herman Finkers)
 
Steeds weer als er vorst is 
Denkt de Fries: vorst 
En controleert het water 
Op de dikte van de korst 
Koorts in elf steden 
Kan de tocht gereden? 
Het antwoord komt vanzelf 
Van de raad van elf 
De Elfstedentocht, zo verknocht aan Beerenburg

 
 
Tjibbe, Sjoerd en Wibbe 
Die zouden het wel rooien 
Tjibbe, Sjoerd en Wibbe 
Die zaten mooi te klooien 
Zijn in een wak gereden 
Volledig overleden 
Zo heb je 't over Friezen 
Zo heb je 't over dooien 
De Elfstedentocht, in de bocht met Beerenburg



Vaartocht Rotterdam
Op zaterdag 30 juni 2018 was het zo ver. De sluizen en
bruggen van Reeuwijk naar Gouda werden de hele dag
bediend door vrijwilligers van het Sluiswachtersgilde.
Een uitgelezen kans om gemakkelijk en snel van de
Reeuwijkse Plassen naar Gouda of verder te varen. We
hebben sinds kort een andere boot en dit leek ons dé
kans om te proberen van Reeuwijk naar Rotterdam en
terug te varen. We wisten niet of onze boot, een Admi
ral 480XL met 30pk Tohatsu motor, dit zou redden op
1 dag. We waren met deze boot namelijk niet eerder
van de Reeuwijkse Plassen af geweest en waren dan
ook erg benieuwd naar hoe dit zou gaan.
 
Om half twaalf lagen we in de sluis Reeuwijks Verlaat,
samen met een aantal andere boten. Het was gezellig
om deze boten allemaal bij elkaar in de sluis te zien en
er hing een ontspannen sfeer. We voeren in konvooi
door Gouda, wat veel bekijks trok van mensen op de
kade. Uiteindelijk waren wij rond 13:00 uur uit de Mal
legatsluis en lagen wij op de Hollandsche IJssel. Hierop
zetten we koers richting Rotterdam. Tijdens de vaart
kwamen we langs Moordrecht, Gouderak, Ouderkerk
aan den IJssel en uiteindelijk Krimpen aan den IJssel.
Bij Krimpen aan den IJssel voeren wij onder de Algera
brug door, onderdeel van de eerste watervloedkering
van Nederland. Hier was het water wat onstuimig,
doordat de golven alle kanten op gingen.
 
De boot en motor presteerden boven verwachting en
rond 15:00 uur lagen wij, heftig dobberend, onder de
Erasmusbrug. We zagen een cruiseschip van de Holland
Amerika Lijn bij de cruiseterminal liggen en we hebben
er een rondje omheen gevaren. Nog niet zo lang gele

den was ik zelf navigatieofficier (stuurman) bij de Hol
land Amerika Lijn, en even begon het weer te kriebelen.
Het water rond de cruiseterminal was onstuimig, gol
ven kwamen van alle kanten, waardoor de boot hevig
heen en weer schudde. We voelden ons een vreemde
eend in de bijt, met ons kleine sloepje tussen de grote
(zee)schepen. Kennelijk waren wij niet de enigen die er
zo over dachten, want vanaf de Willemsbrug, Erasmus
brug en de kade werden er verschillende foto’s van ons
genomen toen wij passeerden.
 
Tijdens de terugvaart keken we onze ogen weer uit. De
Hollandsche IJssel tussen Gouda en Rotterdam kent
verschillende snelheidsrestricties, maar ook gebieden
zonder deze restricties, waar ook waterskiën is toege
staan. We hadden een comfortabele kruissnelheid van
30 kilometer per uur. Hierdoor haalden we grote bin
nenvaartschepen in, maar werden wij ook ingehaald
door grote motorboten, met waterskiërs of funtubes
erachter. Dit was prachtig om te zien.
 
Omstreeks 16:30 uur lagen wij weer in de Mallegatsluis
en rond 18:30 uur waren wij weer op onze ligplaats bij
de MWR. We kijken terug op een fantastische dag
waarbij we, vooral in de sluizen, andere mensen hebben
leren kennen. Ook zij waren allemaal positief over de
continu bediening van de sluizen. Dit alles maakte het
ontzettend gezellig en een fantastische ervaring. Dit
was heel anders varen dan op de Reeuwijkse Plassen,
maar daardoor ook heel erg leuk. Dit is, wat ons betreft,
zeker voor herhaling vatbaar!
 
Bert Boer
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Accu’s

Alles op het gebied van:

Zeil-, motor-, kajuitboten,

tuigage, verf, onderhoudsmiddelen,

accessoires en een

breed assortiment nautische

cadeau artikelen.
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Pr. Hendrikstraat 2a  2802 JH

Gouda

Tel. (0182)583162  fax (0182)551059

VETUS LANKHORST EPIFANES TECHNAUTIC

w a t e r s p o r t 

 

Bezoek op onze website ook onze webshop

Wij walsen ook stagen

Vaartocht

Rotterdam

30 juni
2018

Bert Boer
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ZEILMAKERIJ

P.A. HEMMES

UW ADRES VOOR

WATERSPORT

EN

OP DE WEG

Bodegraafsestraatweg 41

2805 GK  Gouda

Telefoon (0182) 51 49 92

Kringloopwinkel  

“De Kring”

Wilhelminahof 1

2811 SZ  Reeuwijk

Tel: 0182 – 30 00 33

www.kringloopwinkel-reeuwijk.nl

Uw Groene Vakwinkel

Werkzaamheden MWR
Er wordt weer hard gewerkt op de werf van de MWR.
Afgelopen donderdag 18 oktober waren Arie en Hans
druk bezig met het trekken van elektriciteitskabels. Het
was een hele klus om de stenen te verwijderen om een
sleuf te kunnen graven. Ze lagen behoorlijk vast tegen
elkaar “geklonken”. Maar na enig graafwerk en het
leggen van de grondkabels, kon alles weer worden
bestraat.
 
Het was nog wel een hele puzzel om het logo van de
vereniging weer op de juiste wijze te leggen, maar ook
dat is hen gelukt. 
 
John Massar

15



MWR-nieuwtjes
Het “Eurolandje”
Het “Eurolandje” heeft inmiddels een metamorfose
ondergaan. Aannemer Van Reeuwijk heeft van 10 t/m
12 oktober het hele landje onder handen genomen. De
3 boomstronken, “stobben”, zijn zo diep weggefreesd,
dat de nieuw aan te brengen lagen repack en basaltsplit
voldoende ruimte hadden om op het juiste op- en af
schotniveau geëgaliseerd te worden.
 
 
Omdat de onderaannemer, zonder voorafgaande infor
matie, op de betreffende woensdagmorgen om 7.00 uur
aan de slag is gegaan, kun je je voorstellen dat ik vreemd
stond te kijken toen ik om 10:30 bij de MWR kwam om
mijn boot om te varen naar de winterstalling. Dat heb
ik dus maar even uitgesteld, want ik wilde per se een
hardhouten afrastering in de grond hebben zodat er bij
de hekken langs de weg gewoon grond voor planten
aanwezig blijft. Tevens dient het als scheidingslijn
tussen het basaltsplit en de 2 meter brede strook
kunstgras langs de plaskant, die in het voorjaar gelegd
zal worden. Arie en ondergetekende zijn die middag
gestart met de beschoeiing aanbrengen en ‘s avonds
was de trouwe groep “klusvrijwilligers” al geïnfor
meerd dat het hele beschoeiingsproject wel klaar moest
zijn voor het werk de volgende dag weer verder zou
gaan. Tot stikdonker en met behulp van looplampen is
uiteindelijk alles voor elkaar gekomen.

 
 
Terugkomende op het kunstgras. Dat ligt op deze plek,
omdat er een reeks grondankers zitten om de beschoei
ing aan de plaskant op zijn plek te houden. Ik wilde ei
genlijk “natuurlijk gras”, maar waarschuwingen voor
onderhoud en slijtage van looppaden, hebben ons doen
besluiten om een goede kwaliteit kunstgras neer te gaan
leggen.
 
 
Het nieuwe stukje grond ziet er zodanig netjes en
ruimtelijk uit, dat “jeu de boule spelers” onder de MWR-
leden er al hun best op hebben gedaan. Zodra de boten
in het voorjaar weg zijn, is het de bedoeling dat er wat
grotere plantenformaties en zitgelegenheden komen.
Zo wordt het bij mooi weer een ideale plek om gezellig
te zitten, lekker bij te kletsen en eventueel wat te drinken.
De nieuwe projecten voor deze winter zijn dus tuinmeu
bilair en plantenbakken maken van steigerhout. Het
klusteam heeft dus heel wat te doen deze winter om
alles weer op tijd af te krijgen!
 
 
Naast deze nog te maken plantenbakken, zullen ook de
overige plantenbakken vervangen worden en waar
nodig, voorzien van nieuwe planten. Planten in plan
tenbakken moeten vanaf het voorjaar tot het late najaar
zo goed als dagelijks water hebben. Het is de bedoeling
om een MWR-tuingroep op te richten waarvan de leden
bij toerbeurt de planten water geven. Soms zullen er
ook gezamenlijk dingen worden opgepakt. Dan is het
geen belasting en blijven alle bakken er ook florissant
uit zien. Heb je belangstelling om hieraan deel te ne
men? Geef je dan op bij havenmeester@mwr-reeuwijk.
nl zodat we een keer een informatieavond kunnen gaan
organiseren.
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Elektra in de steigers
Bij dit best ingrijpende project zijn de plannen gedetail
leerd beschreven om alle betrokkenen een zo duidelijk
mogelijk beeld te geven van de stappen die genomen
moeten worden. Colla en Ton hebben de basisgege
vens op papier gezet waarna andere “experts” er ook
hun licht over konden laten schijnen. Zo konden we
gelijk een zo goed mogelijk elektrasysteem op alle 3 de
steigers krijgen dat ook zou voldoen aan alle strenge
technische eisen.
 
De capaciteit en de beveiliging worden uitgebreid en
gemoderniseerd. Hierdoor kan iedereen in de haven bij
normaal gebruik stroom afnemen, zonder dat gelijk alle
koelinstallaties van de bar uitvallen. Het mag duidelijk
zijn dat we met deze aanpassing ook rekening houden
met een nieuwe keuken die bij de Barcommissaris op
zijn verlanglijst staat.
 
 
Voordat de boten in de winterstalling gingen, hebben
we hals over kop een 1e nieuwe kabel ingegraven voor
de passantensteiger, zodat we niet tot 13 april hoeven
te wachten tot de boten weer te water zijn. Het kan maar
gebeurd zijn!

 
 
In de winterperiode moeten zo’n 225 meter aan kunst
stof pijpen met een diameter 110 onder de steigers
bevestigd gaan worden. Door deze pijpen moeten de
kabels getrokken worden. Elke stroomkast heeft vol
gens de nieuwe wettelijke eisen zijn eigen kabel nodig.
Je mag dus niet meer “doorkoppelen”, maar moet
steeds een nieuwe kabel toevoegen.
 
Om de pijpen te bevestigen, hebben we of een dik pak
natuurijs nodig, zodat we liggend op het ijs de buizen
kunnen plaatsen. Gaat dat niet lukken of wordt het te
onzeker, dan zullen we via een vlotachtig drijvend object
een en ander voor elkaar zien te krijgen. Als het kabel-
en leidingwerk klaar is, komen er op elke steiger mini
maal 3 “service zuilen” waar de contactdozen in zitten
en bovenop de zuil komt steigerverlichting. In het vol
gende Kompas kunnen we vast en zeker alle zaken tot
in detail vertellen.
 
 
Zolder
De zolder heeft inmiddels een herindeling ondergaan.
Kasten zijn uitgeruild en nog bruikbare onderdelen
overgezet. Ze hebben tevens een plek gekregen, waar
door de raampartij in de volledig opgeknapte dakkapel
weer zichtbaar is. De vieze gordijnen zijn weg en er
wordt over een praktische en doelmatige zonwering
nagedacht die je niet meer doet denken aan een soort
gevangenis. Nee, uitgangspunt is dat het dak, het ge
bouw, en straks ook de dakkapel een fraaie uitstraling
heeft.
 
 
Het Haventeam gaat wel meer opletten dat er geen
spullen even op de zolder gedropt gaan worden. Met
name kussens uit de boot. Laat deze in de boot of neem
ze mee naar huis, maar beslist niet meer op zolder. De
zolder moet een plek zijn waar MWR-gereedschap in de
breedste zin van het woord en MWR-watersport gere
lateerde zaken zoals masten, zeilen en roeren opgebor
gen, dan wel gedroogd kunnen worden.
 
 
Heb je iets wat je tijdelijk zou moeten opbergen en waar
beslist geen andere oplossing voor is? Dan kun je met
de Havenmeester overleggen over de mogelijkheden.
Sowieso moet er altijd een label met je naam en
adresgegevens aan het object zitten, zodat we weten
van wie het betreffende item is.
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Vuilnis
De Gemeente Bodegraven Reeuwijk heeft het vuilop
haalsysteem aangepast. Dat leidt er nu toe dat de grijze
bakken in plaats van om de 2 weken, nu om de 4 weken
geleegd gaan worden. In de winter zou dat wellicht nog
gaan, maar in de zomer en bij mooi weer, wordt dat een
chaos. We zijn van mening dat, ook bij de MWR, er op
een standaard manier aan afvalscheiding gewerkt moet
worden en dat plastic en papier en karton niet meer in
de grijze bak horen. Op die manier blijkt dat de hoeveel
heid vuil in de grijze bak behoorlijk afneemt. Het zal
jullie duidelijk zijn dat eens te meer geldt dat je je eigen
vuil van je boot ook weer mee naar huis neemt en het
daar weggooit. Hetzelfde geldt ook voor lege flessen.
Neem ze mee en stop ze aan het begin van de laan in
de glasbak en je helpt ons enorm om dit afvalprobleem
het hoofd te bieden.
 
 
Hartelijk dank aan alle vrijwilligers, die bij de bovenge
noemde activiteiten hun noodzakelijke hulp hebben
gegeven.
 
 
Hans Vonk - Havenmeester
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MWR-zeilwedstrijden
Er stonden dit jaar 5 wedstrijddagen in de agenda,
waarvan er 3 zijn gezeild. Hierbij een korte samenvatting
van de dagen.
 
 
De eerste dag waren er 7 boten op het water en er zijn
2 wedstrijden op zaterdagmiddag gezeild. De tweede
dag waren er 6 boten op het water. De derde dag was
er weinig tot geen wind en werd er snel besloten dat
het leuker was om naar Gouda te varen, wat met drie
bemanningen ook gedaan werd. Het was een schitte
rende en gezellig dag waar helaas dus niet gezeild werd.
 
 
De vierde dag was een teleurstelling voor Ed en Berend
Kees, Nikki en Robin aangezien zij de enige waren die
op kwamen dagen. Dus werd er wel gezeild maar geen
wedstrijden gevaren. De vijfde en laatste dag was een
groot succes. In de ochtend waren er 5 boten en ’s
middags kwamen er 4 boten bij. Dus een zeer respec
tabele vloot op het water. De variatie van boten was het
grootst ooit aangezien. Tinus Hammann mee deed met
zijn skûtsje. Het precies op tijd starten met deze boot is
een kunst op zich, maar met 4 man aan boord ging het
elke wedstrijd beter. Op een gegeven moment gingen
ze zelfs een loefduel aan met een Valk. Zijn beste resul
taat was een mooie derde plek.
 
 
Gaan we na de overal uitslagen en cijfers kijken dan
vallen een paar dingen op: Ed Visser, Berend Kees van
Loo en Robin van Loo hebben alle wedstrijddagen ge
varen. Robin is overal derde geworden en heeft daar
mee het jeugdklassement gewonnen. Zijn bemanning
was afwisselend Tessa en Jeroen.
 

 
Niek de Boer is de nieuwkomer waarmee rekening moet
worden gehouden. Vooral met zijn broer als bemanning
gaat hij hard in de Valk van de MWR, waaruit blijkt dat
goed zeilen belangrijker is dan een nieuwe boot. Er
waren ook een aantal nieuwkomers die genoten hebben
van een wedstrijd meevaren. Je hoeft geen topzeiler te
zijn om te genieten van het varen op de plas.
 
 
Hieronder staat de top 8 van 2018:
1. Berend Kees van Loo en Ed Visser (Laser Stratos)
2. Niek en Pieter de Boer (Poly Valk)
3. Robin van Loo en Tessa / Jeroen (Laser Vago)
4. Berend en Jan Lemkes (Efsix)
5. Richard Bethlehem (Kelt)
6. Bert de Geus (Poly Valk)
7. Tinus Hammann (Skûtsje)
8. Hans Vonk (Victoire 22)

 
 
Het was bijzonder gezellig en ik hoop iedereen volgend
jaar weer te zien. Houd het Kompas en de website in de
gaten voor de agenda van de wedstrijden in 2019.
 
Berend Kees van Loo
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Schoolzeilen 2018
Reeds zeer lange tijd verzorgt de MWR introductieda
gen zeilen als onderdeel van vele sportactiviteiten voor
de Scholengemeenschap De Goudse Waarden. Dit
vindt altijd plaats in september. Ook dit jaar verzochten
zij ons dit spektakel te organiseren voor, nu, 30 studen
ten van de hoogste klassen VWO en MAVO die zich voor
het zeilen hadden opgegeven.
 
Per klas varen we 2 middagen op maandag en woens
dag, waarbij zij alle aspecten van het zeilen met een
open kielboot zelf beleven en wij (het schoolzeilteam)
slechts uitleg en aanwijzingen geven en natuurlijk op
letten. Eigenlijk dus een clinic zeilen voor beginners.
 
De belangstelling was dit jaar aanmerkelijk groter dan
voorgaande jaren, zodat we 5 boten nodig hadden om
per klas 15 studenten te kunnen ontvangen. De 2
clubvalken worden natuurlijk ingezet en Bert de Geus
stelde zijn Valk ter beschikking, alsmede 2 Centauers,
respectievelijk van Jan Strijdhorst en Walter Mook,
waarvoor wij zeer erkentelijk zijn.
 
De omstandigheden waren dusdanig dat op alle 4 de
dagen goed gevaren kon worden en zo waren de 2 re
servedagen niet nodig. Hoewel we de laatste dag, 19/9,
best overlegd hebben of het wegens de harde wind en
nog hardere vlagen wel verantwoord was. Met kleine
fok en eerste rif bleek het goed zeilweer te zijn. Ondanks

die omstandigheden waren de (meeste) studenten en
thousiast, hoewel er af en toe toch wel wat angstige
blikken waren.
 
De organisatie was echter best een puzzel om 5 boten
op 4 dagen te voorzien van een ervaren zeiler om de 3
studenten per boot te begeleiden en een naamlijst
van14 personen. Met kunst en vliegwerk lukte het toch
weer voldoende instructeurs te vinden die dit jaar be
reid en beschikbaar waren. Mijn dank gaat uit naar de
instructeurs Klaas Bolt, Jaap Phielix, Piet Smit, Martin
de Ruiter, Wim Hendriks, Ton de Waal en ondergete
kende die de honneurs hebben waargenomen.
 
Martin de Ruiter is nieuw in het team na vorig jaar gezien
te hebben hoe we dit doen. Voor volgend jaar heeft hij
zich zelfs al gemeld. Peter Versteeg en Maarten van
Arkel, vaste deelnemers, moesten helaas op het laatste
moment afzeggen, waardoor ik buiten de vereniging
ben gaan zoeken om het team compleet te krijgen.
 
Lijkt het u iets om mee te doen met het schoolzeilen,
aarzel niet en geef mij een seintje. Het overdragen van
kennis aan die veelal gedreven jongelui is echt een
dankbaar iets en geeft heel veel voldoening.   

Richard
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Cursus kinder-EHBO
Het Rode Kruis van Bodegraven heeft twee cursussen
gegeven van 3,5 uur over kinder-EHBO. De zeilinstruc
teurs Berend, Ed en Berend Kees hebben er hier één
van op zaterdagmiddag gevolgd. In sneltreinvaart
werden een aantal onderwerpen behandeld. Reanima
tie werd op een kinderpop en zelfs op een babypop
geoefend (zie de foto van het Rode Kruis). Ook werden
botbreuken, bloedingen en verbranding besproken en
geoefend. Hopelijk hoeven wij het niet te gebruiken,
maar we zijn wel blij dat we wat wijzer zijn geworden t.
a.v. kinder-EHBO.
 
Een tip voor ons allen is om de EHBO-app van het Rode
Kruis te downloaden voor op je telefoon. Deze app geeft
aanwijzingen wat te doen bij reanimatie, brandwonden,
bloedingen en meer. Ook kan je vinden waar de
dichtstbijzijnde AED is.

Klaverjassen
50 jaar lang hebben vrijwilligers deze club staande en
varende gehouden. 2018, het jaar is bijna voorbij zonder
feestelijkheden om dit feit te vieren. Gelukkig was er
nog wel klaverjassen. Onder leiding van opperjasser
Frans Rahms  kunnen we terugkijken op zeer geslaagde
avonden.
 
Gemiddeld aan 4 tafels werd er gezellig gekaart, terwijl
de niet-klaverjassers zich vermaakten met dobbelen.
Het gekletter van de stenen zorgde voor wat concentra
tieverlies bij de kaarters, maar een theedoek bracht de
rust terug. Dit dobbelen wordt steeds populairder.
Misschien ook eens proberen?

 
Wist je trouwens dat er bij de MWR een AED in de
meterkast in het halletje hangt? Deze AED wordt elk jaar
gecontroleerd en is onlangs van een nieuwe batterij
voorzien.
 
Berend Kees - watersportcommissie  
 
 

 
Gedurende de avonden werden we verwend met
heerlijke hapjes door Yolanda en Daphne. In korte tijd
hebben zij zich ontpopt tot gezellige barmedewerkers
waar we heel blij mee zijn.

 
En dan het klaverjassen op zich. 4 tafels met doorge
winterde kaarters aangevuld door enthousiastelingen
die wel de klok hoorden luiden maar soms de roem kwijt
waren. Dit tastte de gezelligheid niet aan en de voor
spelde winnaars werden van harte gefeliciteerd. Reken
meester Evert en de broers van ’t Hoog zijn moeilijk te
verslaan, maar daar ligt de uitdaging om ze volgend
jaar van hun stuk te brengen.
 
Want de klaverjasavonden blijven ook volgend jaar. Op
de laatste vrijdag van de maand bent u van harte wel
kom. Ik kan al verklappen dat in januari een mosselpan
in de prijzen zit.
De data zijn : 25 januari, 22 februari, 22 maart en 26 april.
 
Namens alle klaverjassers en dobbelaars wens ik ieder
een hele fijne feestdagen!
 
Ankie
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Van de ledenadministratie
Ledenmutaties
De MWR heeft weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. De nieuwe leden zijn: dhr. O. Faik, dhr. E.
Schievink, dhr. M. Krösing, familie A. Couturier en familie P. van der Sluis. Van harte welkom als lid van de MWR.
Wij hopen dat jullie je spoedig bij onze vereniging thuis zullen 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
De families R. Berghoef, R. Berlo, F. Frequin, J.H. de Jager, R. Kavelaars, E. Kugel, T. van der Pol, B. Vane, M.J.
R. van Wijk, J.C.M. van der Linden en C. Rietbergen hebben gemeld dat zij hun lidmaatschap per eind 2018
wensen te beëindigen.
 
Ben je van plan om met ingang van het volgende jaar uw lidmaatschap te beëindigen dan moet je dit vóór 1
december a.s. schriftelijk melden aan de secretaris. Je voorkomt hiermee onnodige verlenging van het lidmaat
schap.
 
Communicatie met leden
De MWR communiceert met haar leden o.a. door middel van het verenigingsblad Kompas. Dit blad verschijnt 3x
per jaar in de maanden april, augustus en december. Gedurende de tussenliggende perioden informeren wij je
over actuele zaken d.m.v. een nieuwsbrief via email. De meest recente MWR-nieuwsbrief heeft volgnummer 98.
Als je onze nieuwsbrieven niet ontvangt en dit wel op prijs stelt, dan kun je contact opnemen met: 
ledenadministratie@mwr-reeuwijk.nl Je kunt ook op onze website onder ‘nieuws’ controleren welk volgnummer
de meest recent verzonden nieuwsbrief heeft.
 
Geen Kompas ontvangen?
Heb je het Kompas niet ontvangen? Meldt dit dan in ieder geval aan ledenadministratie@mwr-reeuwijk.nl  Alleen
als je het aan ons meldt, kunnen wij dit probleem oppakken en werken aan een oplossing. Wij versturen namelijk
het Kompas niet zelf.
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GRATISw
aa

rdebepaling van je huis
w

aardebepaling van je huis

Het makelaarskantoor met zes getalenteerde dames, die je graag met veel enthousiasme en 
plezier begeleiden bij aan- of verkoop van jouw woning. We luisteren naar jouw wensen en 
gaan daarmee aan de slag in het aan-/verkooptraject om je een mooi nieuw “thuisgevoel” 
te geven. Onze deskundigheid spreekt uiteraard voor zich. We nodigen je graag uit kennis te 
komen maken!

Voel je thuis bij Alpha Makelaardij
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Zeillessen 
jeugd
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