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Van het bestuur
Terwijl het maar blijft zomeren, de schoolvakanties zijn begonnen en de halve haven leeg is
omdat iedereen vakantie viert, wordt er op de haven gewoon doorgewerkt. Vorige keer
hebben we laten zien hoe netjes de terreinen bij de kraan en de loods geworden zijn. De
volgende fase is de bouw van de nieuwe loods en dan moet er zeker ook iets worden gedaan
aan de speelplaats voor de kleinsten.
We hebben nu een gezellig zitje buiten waar het winkeltje is geweest. Met dit mooie weer
wordt er veel gebruik van gemaakt. De entree van de haven is er een stuk gezelliger op
geworden. En u heeft er de laatste tijd niet veel meer over gehoord, maar achter de schermen
is het bestuur nog steeds bezig met fase III van de verbouwing. Hoe een en ander gestalte
moet gaan krijgen zal in de hearing en in de alv worden toegelicht en als we zover zijn ter
stemming worden gebracht. De voorbereiding vergt
veel tijd en energie. We willen met een gedegen plan
komen. Hetzelfde geldt voor het
meerjarenbeleidsplan, waar ook de commissies hun
bijdrage voor zullen aanleveren.
Aan het begin van de twee hoofdsteigers zijn bordjes
opgehangen opdat iedereen nog een keer kan zien dat
honden toch echt aan de lijn moeten en we hopen dat
nu ook echt iedereen zich eraan zal houden. Zo niet,
dan kunnen ze erop worden aangesproken.
De woningen zijn verhuurd, in ieder geval voor een
periode van een jaar. De nieuwe bewoners zijn
vertrouwd. In de ene woning huist nu Guido van het
restaurant en in de andere woning zijn zus en
zwager, die ook in overleg met het bestuur de
woningen zal opknappen.
Akke Thijsseling is erg druk geweest en heeft een
nieuwe website gemaakt. Deze ziet er erg mooi,

verfrissend en modern uit. In deze nieuwsbrief kunt u er meer over lezen.
De woensdagavond wedstrijden liggen tijdens de zomermaanden stil, maar er is de
mogelijkheid om de sluis door te gaan en mee te varen met de wedstrijden van Watersport
Vereniging Lelystad Haven.
Dit jaar wordt de 5-uurs van Lelystad gevaren op 1 september. U kunt zich al inschrijven voor
deze wedstrijd/tocht. Dat kan gemakkelijk via de nieuwe website.
Namens het gehele bestuur wens ik u een fijne vakantie toe. Laten we hopen dat het mooie
zeilweer nog een poosje aanhoudt.
Namens het bestuur
Maria Brinkhof
secretaris

De nieuwe website is live!
Op 26 juli is de nieuwe website live gegaan. Een website met een compleet andere uitstraling
en naar de maatstaven van deze tijd. Zoals bij de meesten waarschijnlijk bekend is wordt er
hard gewerkt aan het overzetten van de oude software naar de nieuwe software, E-Captain.
E-Captain biedt ook een websitemodule aan waarbij de mogelijkheid is een responsive
website te bouwen. Dit is een website die ook goed leesbaar is op een telefoon of tablet.

Aan Akke Thijsseling is gevraagd of zij de bouw van deze website op zich wilde nemen.
Vervolgens is er een werkgroep opgezet waar behalve Akke ook één bestuurslid; Marcel
Reith en twee vrijwilligers: Hans van Berkel en Marcel van de Veen, deel van uitmaken. Het
resultaat kunt u zien op www.wvlelystad.nl. In een later stadium zal ook een inloggedeelte
gerealiseerd worden waarbij leden hun gegevens kunnen inzien, hun adres kunnen wijzigen en
meer.
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Nieuwsbrief van de evenementencommissie
Even een persoonlijke noot van Rinus, via deze weg wil ik graag iedereen bedanken voor zijn
of haar steun die ik mocht ontvangen voor en na mijn operatie.
Wat heb ik gehad, een operatie aan mijn aorta (een aneurysma).
Mijn dank gaat uit naar het bestuur, vrienden en kennissen die mij via attenties en/of kaarten
beterschap hebben gewenst. Eén persoon, die mij op de moeilijkste momenten een hart onder
de riem heeft gestoken door telkens weer vol te houden dat alles goed zou komen, wil ik hier
in het bijzonder bedanken. Tot zover het ziekteverhaal, nu gaan we snel over tot de orde van
de dag.

De nog komende evenementen 2018
Uw commissie streeft ernaar om elk jaar een afwisselend programma op de mat te leggen.
Dus het ene jaar naar het Markermeer en het andere jaar naar het IJsselmeer. Zoals U wellicht
weet heeft het Markermeer te kampen met problemen met explosieve groei van fonteinkruid.
Daarom hebben we besloten de komende twee tochten niet naar het zuiden te gaan maar uit te
wijken naar het noorden om ellende te voorkomen, want daar zitten wij geen van allen op te
wachten.

Singlehanded 8-9 september 2018
Om te beginnen de Singlehanded, die we gaan varen op 8 en 9 september aanstaande.
Hiervoor is de inschrijving reeds geopend, dus schrijf u in. En strijd mee voor de fel begeerde
wisselbeker die je een jaar lang in huis mag laten pronken, om te laten zien welke prestatie je
hebt geleverd. Waar gaan we heen, dat weet alleen uw commissie, U als deelnemer krijgt dit
te horen via een vaarschema dat bij vertrek aan u wordt overhandigd. We verzamelen om
09.30 uur. In het vaarschema staan diverse aanwijzingen die u leiden naar de aankomsthaven.
Alwaar we gezellig met z’n allen een aankomstborrel nuttigen en aansluitend van een
welverdiend diner gaan genieten. Daar zal ook de prijsuitreiking plaatsvinden.
Wat zijn de kosten?
Er zijn geen deelnamekosten, het diner en de drankjes zijn voor eigen rekening.
De kosten zullen zo laag mogelijk worden gehouden, hierover wordt U nog geïnformeerd.
Op zondag varen we weer naar huis en is er gelegenheid om na te praten over de tocht.
Ieder gaat daarna hopelijk weer naar huis met een fijn gevoel van wederom een zeer geslaagd
evenement.

Havendag zaterdag 22 september 2018
Dit jaar organiseren wij wederom een havendag, die bol staat van diverse leuke activiteiten
voor jong en oud. De eerste afspraken voor leuke activiteiten zijn reeds gemaakt, zo zal
Kayaking met Sit-on-top Kayaks zich in de kom presenteren en zal Pjut uit Leeuwarden zich
presenteren met de leukste illustraties voor kinderen en kleinkinderen van 0-8 jaar (zie

www.pjut.nl) op kleding en keramiek. Voor de jeugd zijn leuke ideeën waar we graag hulp bij
willen, te denken valt aan een viswedstrijd in de kom (maak je hengel vast gereed),
kennismaken met onze optimist van de vereniging (geschonken aan de commissie). En voor
de allerkleinsten uiteraard weer een springkussen. Misschien is zelfs brooddeegstokken
bakken met worstje een leuk idee. Wie helpt ons hiermee vanuit de jeugd?
De uw bekende activiteiten zullen ook aanwezig zijn, zoals tweedehands markt om uw
overtollige nautische spullen te verkopen. Al onze adverteerders worden weer gevraagd een
stand te bemannen, om hun waar aan de man te brengen. Kortom te veel om op te noemen,
dus komt allen en maak van deze dag een groot succes. Dit feest maken we met zijn allen en
hulp is dus altijd welkom zowel bij opbouw, feestvieren en afbreken. U hoeft uiteraard niet op
een houtje te bijten want ook voor de inwendige mens wordt gezorgd. Nogmaals er is veel te
doen en te beleven dus komt allen. Wij verzoeken u op deze dagen niet te parkeren aan de
rechterkant (dus bij binnenkomst van het hek niet rechts). Ook langparkeerders: zorg ervoor
dat u uw auto daar niet plaatst. Voor hulp graag even contact leggen met Hans 0621429928 of
Rinus.

Sluitingstocht 6 en 7 oktober 2018
Daar het plantje op het Markermeer roet in onze plannen heeft gegooid zijn we naarstig op
zoek gegaan naar een alternatief, dit hebben we inmiddels gevonden.
De sluitingstocht zal worden gehouden op 6 en 7 oktober aanstaande en voert ons dit jaar naar
Stavoren. Op dit moment worden de plannen van deze tocht uitgewerkt en we zullen deze in
een volgende nieuwsbrief zo snel mogelijk met u delen.
Tot zover het nieuws van de evenementencommissie.
Rinus, Hans en Astrid
P.S. We zoeken nog steeds meer commissieleden om samen leuke evenementen te
organiseren.

