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Bestuurs-samenstelling
Voorzitter:                    
                   David van Leeuwen
                                Mary Zeldenruststraat 61
                                3123 SP  Schiedam
                                010-2470180

Penningmeester :        
                    Hugo Böhm
                              Merijntje Gijzenburg 11
                               2907 HG Capelle a/d/ IJssel
                               010-4582690
        email             hugobohm@live.nl
          
 Secretaris         
   
                  Rene Westerhoff   
                             Singel 139 b
                             3112 GM Schiedam
                             010-4271763
                             06-5066349
email    secretariaat@wsv.denieuwewaterweg.nl
.
Havenmeester:  
                  Piet Opschoor
                          Merwedestraat 9
                          3114 SW Schiedam
                          010-4733985
             email     piet.opschoor@gmail.com              
                                                                               
Ass. Havenmeester :   ........................................    

Dok Commissaris:       
                   Mart v.d. Bosch
                           Havendijk 275
                            3114 ED Schiedam
                            010-4260594
Dokcomm.leden
                    Jan van de Kraan
                     Piet van de Horst

Werkzaamheden &
Cluhuiscommisaris:    
                   Ger Dingemans
                           J. Naberpad 21
                           3123 SK Schiedam
                           010-4703600
                           06-19754843
            email       wsvnw.werk@gmail.com

 
Van de Redactie
In dit clubblad geen foto's en verhalen van "Paasontbijt"
ook niet van de wandeling.
De reizende reporter was niet aanwezig en er hebben zich
geen leden aangemeld om hun verhaal te vertellen.
Jammer.!!!!!!
Leden laat het clubblad een communicatie middel zijn
binnen de vereniging en laat wat van je horen.
Copy voor het volgende clubblad moet uiterlijk 
3 juni bij de redactie zijn.

Pagina 3



Korrektie Vaarbewijzen
 
In het laatste clubblad heb ik in de column een nogal pinnig stukje geschreven over het verlengen van het vaarbewijs.
Het ging erom dat je, na je 65 ste jaar, het vaarbewijs iedere 3 jaar moest verlengen en dat je daarbij telkens door de
ANWB gewaarschuwd zou worden.
Inmiddels blijk ik bij deze handeling door iemand op het verkeerde been te zijn gezet.
De ANWB heeft de uitgifte van vaarbewijzen niet meer in handen. Dit is overgegaan naar VAMEX Vaarbewijs en Mari-
foon examens. (www.vaarbewijs.nl/kleinvaarbewijs/verlenging aspx)
De vaarbewijzen zijn bovendien geen 3 jaar meer geldig maar 5 jaar. De datum op de bestaande bewijzen geldt dus
niet maar mag met 2 jaar overschreden worden.
De rijkspolitie te water is uiteraard van de wijziging op de hoogte en zal dus tot 2 jaar na de verloopdatum niet verba-
liseren.
 
Buitenland.
In het buitenland houdt men echter geen rekening met de escapades van onze organisaties. Daar hanteert men gewoon
de datum die op het vaarbewijs staat en is men bij schade, een overtreding of gewoon controle: gewoon de pineut.
Mocht U komend seizoen dus een deel van Uw tocht door Duitsland plannen: controleer de datum op Uw bewijs en
vraag indien nodig een nieuwe aan, ondanks het feit dat het in Nederland nog 2 jaar geldig is.
Wat zegt U? Europese Unie…? Nooit van gehoord.
 
A.P. Tiggelman

Nieuwe Voorzitter
David van Leeuwen is op de laatste ALV benoemd tot voorzitter van ons clubje.
Het blijkt dat op basis van de aanwezige applausmeter op de Algemene Ledenvergadering (101 dB), dat alle aanwezi-
ge  leden het daar unaniem mee eens waren.
David legt uit wat zijn missie, visie en strategie is, hij legt sterk de nadruk op:
Vrijheid, gezelligheid, vrijwilligheid, saamhorigheid en vooral het bewaken van gemaakte afspraken.
Procedures helder maken zoals, waar kan je als lid je grieven, opmerking en vergader-punten kwijt.
Ook zal er gestreefd worden naar een aanscherping en professionalisering van onze website met ruimte voor meerja-
ren agenda-data en een koppeling naar het secretariaat
 
Elk clubblad komt er voortaan een stukje van zijn hand die belangrijke zaken signaleert en/of bepaalde mededeling
naar de leden zal inhouden.
 
David succes de komende jaren.
 
 
 

Rene zijn nieuwe funktie
Na lange tijd de dubbelfunctie secretaris/voorzitter te hebben vervult zijn we blij dat de vacante functies nu weer af-
zonderlijk worden gevuld. Wij wensen René veel succes in zijn nieuwe hobby en zijn blij dat zijn kwaliteiten voor de
vereniging behouden blijven.
 
Rene ook jij succes toegewenst in die nieuwe rol.
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        Verslag van de (ALV) algemene ledenvergadering van W.S.V. De Nieuwe Waterweg
 d.d. 09-03-2012.

1.     Opening:
De vergadering wordt door René Westerhoff geopend om 20.00 uur. De volgende leden hebben zich met 
kennisgeving afgemeld: J. Sliedrecht,  H. Mimouni, P. Verboom, W. Ouwens, M. v.d. Bosch en Hugo Böhm.
Vastgesteld wordt dat er 37 leden aanwezig zijn..
Met respect worden de (oud)leden Han Preijn, Toon Borgsteijn en Carlos Muriel herdacht. 

2.     Mededelingen en ingekomen stukken: 
        Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.

 
3.     Verslag en actielijst ALV d.d. 25-11-2011:

Het verslag en actielijst zijn samen met de agenda aan alle leden toegezonden.
De volgende opmerkingen worden gemaakt:
Pag. 1- P. Bottenberg: het is gebleken dat er onduidelijkheid is bij de leden van het “spuihavenberaad” m.b.t. 
financiële baggerreserveringen, hieruit blijkt dat e.e.a. niet unaniem is onderschreven en derhalve voor 
misverstanden zorgt. 
Het bestuur zegt hierover duidelijkheid te zullen verschaffen. (Aktie 11)
Pag. 2- W. Hoppe: vraagt om verduidelijking van de laatste regel punt 4, hier moet worden gelezen “de hoogte 
van de vergoeding tot afkopen van de zelfwerkzaamheid, zal jaarlijks in de najaarsvergadering wordt vastgesteld”.
Het verslag wordt hierna getekend en gearchiveerd 

4.     Jaarverslag secretaris:
Wordt ter kennisgeving aangenomen en wordt gemeld dat het géén vast item op de agenda-ALV zal worden maar 
een prima onderdeel voor de rubriek “mededelingen van de bestuurstafel” in ons clubblad.
 

5.     Verslag kascontrollecommissie:
Namens de controle commissie  doet Henk Helvert verslag, de commissie heeft geen onrechtmatigheden 
geconstateerd en geeft naast decharge een compliment aan de uitvoerende penningmeester.

6.     Verslag van de penningmeester over het boekjaar 2011:
Helaas is onze penningmeester wegens ziekte verhinderd aanwezig te zijn bij de bespreking van zijn verslag. 
Hiermee rekening houdend worden toch de volgende vragen gesteld door T. Tiggelman en P. Bottenberg

    1-     Water en verontreinigd water wat wordt daarmee bedoelt?; 
    2-     Groot verschil in verzekeringskosten tussen 2010 en 2011?;
    3-     Administratiekosten zijn bijzonder hoog;
    4-     Wat is de inhoud van cateringkosten?.
    5-     Het is wenselijk dat ons financiele bezit wordt gesplitst naar diverse grootboekrekeningen en niet op
       1 grootboekrekening, in het verleden heeft deze manier zijn strategische waarde bewezen. (Aktie 12)
        Het verslag wordt ondervoorbehoud van deze vragen ter kennisgeving aangenomen. 
7.     Verslag werkzaamhedencommissie: (Ger Dingemans):

“We kunnen stellen dat het eerste jaar enthousiast is verlopen en we grote stappen hebben gemaakt.
      De opkomst is, zoals verwacht, 100%. De bereidheid en inzet is geweldig en ik wil dan ook iedereen bedanken
      voor deze inzet!”, “maar, er ligt nog heel wat werk op ons te wachten en ik hoop en verwacht dat we met
      evenveel plezier ons klupie in 2012 weer verder zullen pimpen”.

De volgende vragen en opmerkingen worden gesteld:
M. de Graaf: Hoe zit het met de buitenlandse leden? Antw.: Ook deze worden gehouden aan onze afspraken!
W. Hoppe: En hoe wordt omgegaan met de werkbeurten en bardiensten van P.Sonneveld? Antw.: Hierover hoeft 
vragensteller zich geen zorgen te maken, beide onderwerpen worden conform vigerende afspraken uitgevoerd of 
behandeld. 
T. Tiggelman: maakt zich zorgen over de veelheid van kleine en grote projecten en adviseert planmatig de
 lopende klussen eerst af te maken! Antw.: Met dank voor je advies!     

8.     Aftreden van de voorzitter René Westerhoff:
René legt nogmaals uit en verwijst naar zijn aankondiging in het clubblad nr 126 wat zijn motieven zijn om te 
stoppen met deze hobby. Onder luid applaus wordt René bedankt voor zijn tomeloze inzet en bijzondere kwaliteit 
als mens.
Er wordt tevens door het gilde “oud-voorzitters” een verplichting aangegaan dat René bij het beëindigen van zijn 
volgende functie (Secretaris) een aandenken zal worden aangeboden!  
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9.     Kandidaat voorzitter David van Leeuwen:
      Het bestuur denkt dan ook een goede opvolger te hebben gevonden in de persoon van David 
     (spreek uit Deevit) van Leeuwen.

Deevit legt uit wat zijn missie, visie en strategie is, hij legt sterk de nadruk op:
Vrijheid, gezelligheid, vrijwilligheid, saamhorigheid en vooral het bewaken van gemaakte afspraken.
Procedures helder maken zoals, waar kan je als lid je grieven, opmerking en vergaderpunten kwijt.
Ook zal er gestreefd worden naar een aanscherping en professionalisering  van onze website met ruimte voor 
meerjaren agendadata en een koppeling naar het secretariaat 
Vervolgens wordt het stokje overgedragen aan de nieuwe voorzitter David van Leeuwen!
Ook hier lijken alle aanwezigen het, o.b.v. de applausmeter (101 dB), unaniem mee eens!
 

10.     Kandidaat secretaris René Westerhoff:
Na lange tijd de dubbelfunctie secretaris/voorzitter te hebben vervult zijn we blij dat de vacante functies nu weer 
afzonderlijk worden gevuld. 
Wij wensen René veel succes in zijn nieuwe hobby en zijn blij dat zijn kwaliteiten voor de vereniging behouden 
blijven.
 

11.     Voorstellen nieuwe leden:
Stefan Bohm stelt zich voor; hij is al 17 ½ jaar en heeft in zijn vader een sponsor en hulpje gevonden om zijn pas 
aangekochte zeiljacht binnenkort van een nieuw OW-verflaagje te voorzien en in april naar onze haven te zeilen. 
Wij wensen Stefan veel plezier en een behouden vaart!.  

12.     Rondvraag:
W. Hoppe vraagt: hoe het kan dat er geen ingekomen stukken zijn? Hij heeft het aanmeldingsformulier van zijn 
dochter ingebracht.
Antw: aan aanmeldingsformulier is geen ALV stuk.

Vraag: het is gebleken dat er telefonische contributie betalingsaanmaningen zijn gedaan daags na het verstrijken 
van de betalingstermijn…….dit wekt irritatie!

Antw.: Het zou ook in de optiek van het bestuur niet nodig hoeven zijn als iedereen zich aan de afspraken houdt

T. Tiggelman vraag/stelt: dat hij zijn netwerk (vlaggen industrie) heeft gevraagd om compensatie 
(kostenreductie) voor de matige kwaliteit geleverde wimpels. (de compensatie kan ook bestaan uit het leveren van 
een aantal grotere verenigingsvlaggen) 

M. de Graaf vraag/stelt/merkt op: dat er door jullie (het bestuur) met 2 maten wordt gemeten, a- persoonlijke 
voorwerpen op het vlot laten liggen wordt een schriftelijke opmerking over gemaakt, b- er wordt wel gerookt in de 
kantine, waarop wettelijke sancties staan!

Antw.: Het bestuur legt uit dat er grenzen zitten aan toloratie en dat er met dilemma’s  zo goed als mogelijk wordt 
omgegaan. Ter aanvulling op de vergadering legt T. Tiggelman uit dat het aperte onzin is dat er gedurende de 
publieke uren wordt gerookt. Een uitzondering wordt gemaakt voor 2 seniorenleden welke op doordeweekse 
dagen voor de ochtend koffie zorgen.

 Door de dan aanwezige gasten wordt begrip getoond.

De vergadering wordt gesloten om 21.00 

   
De notulist Joop Verboom                                                                               (redactie comprimeerde de 
tekst)
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 9-3-2012 Afgehandelde actiepunten ALV w.s.v. de Nieuwe Waterweg bijgewerkt tot 9-
3-2012

Afgewerkt

1 Wijzigen statuten en 
reglementen

Voorleggen/bestendigen van de 
concept-statuten

René aangenomen 09-03-2012

3 Invullen bestuurs
functies

Lobbyen naar secretaris Bestuur/
leden

Gerealiseerd  per 09-03-2012 09-03-2012

4 Zangkoor Bespreken of het houden van zang 
of andere bijeenkomsten, anders 
dan watersport gerelateerd 
gebruik, tegen de huisregels is.

Bestuur Het clublokaal kan alleen na 
goedkeuring van de 
clubhuiscommissaris worden 
gebruikt. Een aantal van de 
gebruikers moet minimaal 
binding hebben met de 
vereniging en aanwezig zijn op 
de activiteit. Bezien moet worden 
of er een bijdrage voor dit 
gebruik moet worden gevraagd 
(stookkosten gebruik van de 
middelen etc.) Opnemen in het 
HH reg.

22-4-2011

5 Publicatie van de 
vergader verslagen  
bestuursvergadering.

Secretaris zendt de verslagen naar 
de redacteur

Secretaris Wordt als beknopt of actielijst 
aangeleverd 

26-11-2010

6 Vuilcontainer Verhogen ledigen van de grote 
vuilcontainer

Bestuur Wordt niet gehonoreerd. Leden 
met een bovenmatige 
afvalstroom worden geacht deze 
via in eigen beheer af te voeren! 
Container is bedoeld voor 
huishoudelijk en klein afval! Dus 
geen verbouwingsafval!

26-11-2010

7 Rendementheffing Onderzoek naar de feiten m.b.t. 
rendementheffing op het 
vermogen

bestuur Is navraag gedaan bij notaris..is 
niet van toepassingen! 

22-4-2011

8 Afkopen werkbeurt gekoppeld aan de functie van 
werkzaamhedencommissaris

bestuur aangenomen 25-11-2011

2 Dieptemeting 
spuihaven

Uitkomst van diverse peilingen en 
onderzoeken terugkoppelen

René  22-4-2011

 

9-3-2012 Openstaande actielijst ALV w.s.v. De Nieuwe Waterweg bijgewerkt tot 09-03-2012

NR Onderwerp Actie Houder Besluit  

9 Convenant spuihaven Opstellen René   

10 Verslag 
kascontrolecommissie

Vastleggen en 
ondertekenen 
dechargebrief

kascommissie   

11 Baggerreservering Uniformiteit met 
spuihavenberaad

bestuur   

12 grootboekrekening Financiële reservering 
splitsen

Bestuur/pennin
gmeester
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                                                     Mannen van ijzer…….
….………..en schepen van hout.
Voor zaterdag en zondag heeft 
Het Rotterdamsch Parool  in samenwerking met 
onze  vereniging  een  geweldige  zeilwedstrijd 
uitgeschreven.
De  startlijn  ligt  bij  het  Schiedamse  Hoofd.  De 
route  gaat  over  de  rivier,  Westgeul  en  Brielse 
Maas en wordt zwaar in verband met wisselend 
tij.  Ergens  heb  je  het  hoe  dan  ook  een  stuk 
tegen  en  wind  tegen  tij  geeft  altijd  knobbelig 
water,  dus  veel  overkomend buiswater.  Op de 
Westgeul,  een stuk van 250 meter, heb je het 
trouwens altijd tegen. Dat wordt handdoeken om 
de nek tegen het lekwater.

Martin  van  de  Bosch  doet  mee  met  een 
Australische jeugdjol, een geheel ingedekt bootje 
van 4 meter lengte, met alleen een kleine kuip 
van  zeildoek  met  handvatten  op  de  bodem 
genaaid. Als je de kuip vol zeilt of wanneer een 
golf over het geheel gladde scheepje rolt, kan je 
de zeildoekse bodem aan de handvatten omhoog 
trekken en zo je water kwijt raken. Eehh…lozen 
dus.
Het grote voordeel van het scheepje is dat je ‘t 
om kan zeilen, waarna je het recht kan trekken 
en  kan doorvaren.

Zijn fokkemaat is Ben Kramer Freher. 
De finish is bij  Den Briel,  waarna het tij  wordt 
afgestopt  tegenover  de  Schoolmeester,  een 

zandplaat met wat 
riet als begroeing. 
Niet  direct  een 
oppertje zogezegd 
want  bij  vloed 
verdwijnt de plaat 
bijna  helemaal 
onder water. 
Na het  keren van 
het  tij,  wordt  er 
tegenover  Den 

Briel  opnieuw  gestart,  richting  Schiedamse 
Hoofd.
Het wordt een lange, barre dag, nat en koud. 
Maar  als  Henk  Kok,  de  voorzitter  van  de 
vereniging met secretaris Eldert Schallenberg na 
aankomst  het  officiele  diploma,  getekend  door 
een  gecommitteerde  van  het  Rotterdamsch 
Parool,  uitreiken  aan  de  beide  13-jarige 
mennekes van ijzer, gloeien deze van trots.
“Hè…wat zeggu nou…? 13- jarige….”
Ooohh…stom,  stom,  stom.  Ben  ik  vergeten  te 
vertellen…
Het was in 1949….
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….Column.....

        

  

Stelling:

Ik snap trouwens toch niks van 
al dat moderne gedoe. 
Boerenbedrog. In een miss- 
verkiezing staan al die 
kandidates in badpak, terwijl ik 
zeker weet dat de helft nietkan 
zwemmen…

En garderobejuffrouwen?

Waarom moeten die nou weer 
als mantelzorgers worden 
beschouwd…? 

Antonius

  

                                                       

         Televisie

Menig watersportertje blijkt tegenwoordig toch toe te geven aan de luxe van 
de moderne tijd en ’s avonds aan boord de eindjes oefen- touw in de bank te 
laten om in plaats van het leren van paalsteken, televisie te kijken.

Niks mis mee. En dat is nu nog makkelijker geworden met de 3e generatie TV 
toestelletjes. De slanke LCD apparaten zijn vervangen door LED TV ’tjes, niet 
alleen  dunner  maar  ook  nog  zuiniger  qua  stroomverbruik.  De  dunne 
verrekijkkastjes  zijn  nu  nog  makkelijker  weg  te  werken  in  een  kastje  of 
achter een paneeltje en de accu hoeft nog maar een klein beetje 12 volt te 
leveren om via de omvormer 220 te maken.

Eehh…Wat zegt  U? Omvormer? 220 volt?  Maar  die  TV ’s  zijn  toch al  12 
volt…..

Jaha, en daar heb ik U waar ik U wezen wil.

Want er zit een klein doch zeer venijnig addertje onder het gras. Die TV ‘tjes 
worden  altijd  geleverd  met  een  transformator,  een  “feeder”  zoals  dat 
tegenwoordig heet, tussen het snoer om 220 om te zetten in exact 12 volt. 
Nou, die kun je er dus gewoon tussenuit knippen, want de voeding van de 
accu is al 12 volt. Dat kan dus. Zeggen ze. Ja. Bij een LCD TV. Maar niet bij 
een LED. Dat rotding is heel gevoelig voor de ingaande spanning. 12 Volt en 
geen 13 of 13.7 die je accu onherroepelijk levert als je aan de walstroomtiet  
ligt of je motor start als je net je TV aan hebt staan. 

Dus pats, transformator er tussenuit, hop, accu aan de walstroom en klets, 
TV naar de kloten. 

Niet direct maar na een paar keer…

 Reparatie

Onze verenigingselectriezijn Schukkel repareerde onzichtbaar het afgeknipte 
voedingsnoer –trafo er weer tussen- en Tiggel bracht zijn TV ‘tje terug naar 
de BCC. Geweldige zaak die BCC. Na 2 maanden kwam er een blije brief: TV 
is niet meer te repareren, kom maar een nieuwe halen.

Opgewekt  stapte  Tiggeltje  Weltevree,  de  BCC winkel  binnen,  zonder  een 
spoortje  wroeging  over  het  feit  dat  de  reparatie  techneuten  niet  gezien 
hadden dat er met het snoertje gerommeld was en toonde de garantiebrief.

“Dezelfde maar” zei hij, nonchalant met één arm op de toonbank leunend.

“Hebben we niet meer” zei de verkoperd. “Is geen vraag meer naar. Zoek 
maar een 56 cm. beeld uit.”

“Ja, in de kajuit van een zeilboot zeker. Kan ik zelf buiten gaan zitten”

“Geld terug?  Doen we nooit meneer…”

De moraal

Gooi nooit je oefentouwtje en je knopenboek weg als je een LED TV hebt 
gekocht. 

In ieder clubblad t’Toplicht geeft Toon Tiggelman zijn 
visie over de Watersport in het algemeen en over 
actuele zaken.
Toon, Erelid van de Vereniging  De Nieuwe Waterweg 
doet dit als ZHZP`er
Zelfstandig Hulpredacteur Zonder Personeel
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Gemeentelijke waanzin.
Soms wordt je wel eens met je neus op de feiten gedrukt omdat je op de Jachthavenlaan parkeert en tot je enkels in

de blubber trapt. Op zo 'n moment denkt je "ik ga de Gemeentelijke dienst eens bellen" , zij kunnen zelf natuurlijk
niet de gehele stad in de gaten houden. Laat ik ze eens helpen. Gemeld aan de afdeling BOR ( dienst Openbare

Ruimten) dat er ernstige kuilen in het gazon bevinden. Oh, ja??!!! nou dat zullen we eens doorgeven, want dat kan
natuurlijk niet. Het is nu anderhalf jaar geleden en de kuilen zijn er nog steeds.

Wat is er allemaal gebeurd,
Via telefonisch contact, via wijkoverleg, via enkele bekenden in de gemeentelijke organisatie!!!!

En jawel er is een oplossing, er zullen in week 8 in 2012  betonnen banden worden geplaatst op de afscheiding van
gras en asfalt . De landschap architect wil dit eigenlijk niet, hij wil gewoon dat de Watersporters niet op zijn gras rij-
den en uitstappen. Want alles doen de ambtenaren toch om de burgers van Schiedam en vooral de Watersporters

het naar de zin te maken. Uiteindelijk hebben zij hun baan aan die burgers van Schiedam te danken.
Maar in week 12 , na telefonisch onderhoud met Leon Verzijden komt de AAP uit de mouw. Er komen geen beton-

nen banden, het beleid is gewijzigd. Ik denk dat de vooruitstrevende ambtenaar is terug gefloten door de land-
schapsarchitect. ( één functiegroep hoger!!) Zelfs in het weekend kreeg ik nog een mail met een tussenoplossing. Hij

wilde bomen langs de weg neerleggen, je weet wel die bomen die ze overal in de stad hadden gekapt en nu mis-
schien voordelig langs de jachthavenlaan kunnen wegwerken. ( Heeft toch een natuurlijke uitstraling ??)

Maar wanneer je dat doet dan kunnen we langs de graskant niet meer uitstappen mijnheer de landschapsarchitect.
Radio stilte.................

Dan doen we niets, nou ja zeg ik nog, dan maak je gewoon de kuilen dicht gooit er een graszode op en klaar is
Cees. Nee dat doen we niet want dan rijden die Watersporters net als in het verleden de kanten weer verrot. We

blijven niet aan de gang.
 

Sorry.
Mijn broek zakte hiervan voor de tweede keer van mijn reet en heb nu de pijp aan Maarten gegeven.

 
Ze kunnen verder mijn zak opblazen, dat stelletje lulhannesen.

 
de redactie .

 

Misschien is dit de oplossing, ambtenaren van deze vooruitstrevende
stad Schiedam.
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                                                               Afscheid van de Watersport

 Al als heel jong 
matroosje met z'n 
      Pa en Ma 
grootgebracht in de 

     watersport.

Zeilen geleerd in een 8 voets-jol en op de “Alwater”, Zijn partner gevonden bij de watersport vereniging en 
samen, veel heel veel gevaren met hun eigen motorjacht de “Banjaard”, 
                                                               zij stoppen na 36 jaar met de watersport.
                Oud leden ( uit de jaren 60) John Valk en Astrid Tulling hangen het bordje TE KOOP op hun boot.

-

                                                                Schoonmaak 
Van de winter is het clubhuis veel gebruikt voor allerlei evenementen en bijna 
elke dag waren de stamgasten er ook weer om met elkaar te praten en te 
werken. Maar ook werd het clubhuis diverse malen schoongemaakt. 
Nu het winterseizoen weer achter ons ligt moet toch nog één keer het clubhuis 
grondig aangepakt worden.

                          OPROEP
Zaterdag de 28 e april is het weer zover, met 
z'n allen kunnen we direct na de koffie om 
9,30 uur zorgen dat het clubhuis er na een 
paar uur 
weer.........................  

   Spic en Span uitziet.
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Het is nog niet helemaal zo dat Jack zijn draai en zijn plaatsje weer
heeft terug gevonden, maar ik denk dat we hem binnenkort weer bij
het clubhuis in het zonnetje kunnen aantreffen.
Redactie.

Gedicht
In het land van hoge bergen
 
Ligt nog volop witte Schnee
 
En op gladde kunstoflatten,
 
glij je gratis naar benee.
 
"Gratis" dacht ik, ja kolere,
 
als ik naar beneden glee.
 
Geld weg, je hoort 't niet vallen,
 
in die diepe, diepe Schnee.
 
Maar op de bank, in diepe kluizen,
 
kun je er toch ook niks mee.
 
Dus geef ik 't aan die bergbewoners,
 
zijn die gasten ook tevree.
 
Antonius
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