Stukje:
Door: Gerard van Haperen

De Loopbrug moet ook nog gemaakt worden maar die
kan pas ingemeten en geconstrueerd worden als alles
op zijn plaats ligt. Deze willen we zo maken dat er
nauwelijks een op of afstap(je) is.
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Het Zomerseizoen is alweer in aantocht, eind deze
maand is alweer de eerste hijsdag van het jaar,
wanneer de overige dagen zijn kun je op onze website
zien. Ik zag vorig weekend al volop mensen aan hun
boot klussen, het was toen ook al mooi weer.
Momenteel stormt het flink en zal er niet zoveel
animo zijn om op de boot te bivakkeren.
Ons klusteam is al een eind gevorderd met de
renovatie van de douches, Piet is met het
schilderwerk bezig. In week 12 worden de vloeren
onder handen genomen. Hier komt een 2
componentencoating op die enigszins flexibel is zodat
scheurvorming niet meer voor zal komen. Uiteraard in
een bijpassende kleurstelling. Hiervoor zijn 4 dagen
uitgetrokken. Een week later komen ze de cabines en
de wastafels plaatsen. En als laatste zal de kitter de
hoeken en de spiegels afkitten. Dan zou het geheel
net voor de opening van het seizoen klaar zijn.
Intussen zij we druk in de weer geweest met steiger 9.
Deze is een van de laatste steigers die we moesten
vervangen.

De afwerking zal nog ongeveer de gehele maand in
beslag nemen. Met name de stroom is nog een
dingetje. Er zal een nieuwe hoofdkabel door het water
gelegd moeten worden.
En zoals elk jaar zullen de steigers weer worden
ontdaan van vuil en eendenstront door met de
hogedrukspuit aan de gang te gaan.
Nog enkele huishoudelijke zaken.
Fenders tegen steigers:
Zoals jullie weten is het niet toegestaan om allerlei
boeien, fenders en andere zaken aan de steigers te
bevestigen. Wil je iets dergelijks aanbrengen dan kun
je op het havenkantoor fenders kopen die wel zijn
toegestaan. Dit zijn witte fenders voor op de kop van
de zijsteiger of voor tegen de hoofdsteiger. Wij zullen
deze dan voor je bevestigen.
Parkeren
Het is nog steeds niet toegestaan om langdurig te
parkeren op het terrein bij de kraan. Hier geldt dat je
mag parkeren voor laden en lossen. Wanneer je om
een of andere reden langer wilt staan neem dan
contact op met de havenmeester.
Rest mij nog iedereen succes te wensen met de
voorbereiding op het seizoen.
Tot ziens op de haven.
Gerard

Gelukkig waren hiervoor geen zijsteigers nodig,
anders waren we in tijdnood gekomen. De Oude
steigers zijn verkocht en gaan ergen privé liggen in de
Veense put. We hopen dat de palen goed staan
hetgeen aankomende week zal blijken. Dus is dit nog
even spannend.
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