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tevoren ingesteld op een temperstuur en tijd. Deze
kan ten alle tijden door de havenmeester worden
aangepast evenals alle instellingen worden deze
digitaal ingevoerd. Om vocht te bestrijden worden de
ventilatoren ook d.m.v. de waterinstallatie geregeld.
Zo staat de ventilatie continu op een lage stand en
zodra er gedoucht wordt gaat deze over op een
hoogste stand. Ter bestrijding van legionella worden
de douches die niet gebruikt worden gespoeld.

Beste watersporters,
Op de valreep van het jaar bereikte ons het droevige
bericht dat Marijo Sanders in haar slaap is overleden,
en onlangs kreeg ik de horen dat ook ons oud lid Jill
van Dongen is overleden. Ik wens de nabestaanden
vanuit het havenkantoor veel sterkte met deze
verliezen.
Januari is alweer voorbij en het aftellen naar de start
van het vaarseizoen is alweer begonnen, hoewel de
sneeuw nu op de steiger ligt zijn er al watersporters
voorbereidingen aan het treffen. Zo is ook de “kern”ploeg van vrijwilligers bezig om beslagen ten ijs het
nieuwe seizoen in te gaan.
Er wordt volop gewerkt aan de renovatie van de
douches. De werkzaamheden aan de herendouches
zijn al een eind gevorderd, het tegelwerk is daar klaar
en ook de verwarming, en waterleiding schiet al
aardig op evenals de verlichting.

De Douches waren bijna niet meer schoon te krijgen
en door alle randjes en buizen die door jarenlange
aantasting van de kalk geen frisse aanblik meer gaven.
Dit was eigenlijk de belangrijkste reden om de
douches te renoveren. Wij hebben er nu voor gekozen
om zo min mogelijk obstakels te creëren die het
schoonmaken belemmeren. Ook dat is een voordeel
van de sensors, immers geen kranen meer, dit geldt
overigens ook bij de wastafels waar ook een sensor is
geplaats en waar de kraanuitloop uit de muur komt.
Deze wastafels zijn overigens verplaats naar het
muurtje waar ook de deur zit zodat een ruimtelijk
effect ontstaat.
De werkzaamheden van steiger 9 (aan de strekdam)
staan ook op het punt te beginnen. Volgende week
worden de steigerdelen geleverd en afhankelijk van
het weer zullen ze deze maand in het water gaan.
Meer daarover in het volgende stukje.

De douches zijn vanaf vorig jaar gratis, dit was voor
ons een uitdaging het om te zetten naar een
gebruiksvriendelijke bediening. Dit hebben we weten
te combineren met een installatie die voldoet aan de
normen waar een installatie zoals de onze moet
voldoen voor wat betreft de legionellapreventie. De
kranen zijn vervangen door infraroodsensors die bij
signalering het water laten stromen. Nadeel is dat niet
zelf de temperatuur kan worden gekozen, deze wordt

Rest mij nog u te verwijzen naar de Hijsdagen welke
op de site staan.
Verder veel succes met de voorbereidingen voor het
seizoen en tot ziens in de haven.
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