Stukje:
Door: Gerard van Haperen
Havenmeester WSV Heusden

Het Zomerseizoen is weer begonnen, er is weer volop
beweging in de haven. Dit Paasweekend is het al een
drukte van belang met passanten, het lijkt wel
hoogzomer. Maar dat is ook goed voor de kas van de
vereniging. We hopen de opwaartse Trent van vorig
jaar te kunnen door zetten., we doen er alles aan om
het de gasten naar de zin te maken.
Alleen jammer dat ik in de binnenhaven toch weer als
vuilnisman moest fungeren omdat er schippers zijn
die volop consumeren zowel drank als vette hap,
maar de rommel achterlaten. Weliswaar in plastic
zakjes maar de vogels prikken die kapot en dan ligt
alle rotzooi op de kade. Het zou zo’n kleine moeite
zijn om het zakje mee te nemen en thuis in de
vuilnisbak te doen.
We zien ook dat er weer meer vaste liggers hun plekje
hebben ingenomen en er zijn ook nogal wat nieuwe
liggers bij gekomen, die heet ik vanaf deze plaats
hartelijk welkom in onze haven en bij onze vereniging.
Mijn deur staat altijd open voor vragen en suggesties.
Tijdens de laatste ALV heeft René Fijen het
voorzitterschap van Jan van den Boom overgenomen
en heeft zich d.m.v. een duidelijke presentatie
voorgesteld en zijn visie over zijn voorzitterschap
gedeeld. Hij wil vooral samenwerken en er een
homogene vereniging van maken. Ik wens hem vanaf
deze plaats veel succes.
Inmiddels heef het bestuur ook een interim
havencommissaris aangesteld. Edwin van Alphen die
zich na de vergadering had
aangemeld. Ook hem wens ik
vanaf deze plaats veel succes.

Edwin van Alphen
Boot: Loan
( steiger 8)

Aan het eind van het winterseizoen hebben we er nog
een klusje bijgekregen. Zoals vermeld in de ALV wilde
men graag dat de entree voor de passanten opgefrist
zou gaan worden. Het idee is om het oude
havenkantoor in
ere te herstellen
en een
doorbraak te
maken naar het
huidige kantoor
zodat een balie
ontstaat. Het
huidige kantoor
wordt omgeturnd tot ontvangstruimte met een zitje
zodat de gasten en eigen leden even gezellig kunnen
zitten kletsen, wellicht met een kop koffie.
Bij het slopen van het
plafond kwamen we toch
wel wat verrassingen
tegen in de vorm van
een grote kluwen
draden. Hiervoor hadden
we toch wat tijd nodig
om deze te ontwarren.

Inmiddels zij we zover dat we kunnen gaan schilderen
en gaan er van uit dat we eind mei klaar zijn met deze
klus.
Steiger 9 is helemaal gereed alleen de loopbrug moet
nog worden geplaatst. Dan kunnen hier de vaste
liggers hun plaats weer innemen, de eerste passanten
hebben we er al gehad.
De douches zijn
helemaal klaar, er
zijn louter
positieven reacties
van mensen die er
gebruik van hebben
gemaakt. We zullen
er wel met zijn allen
voor moeten zorgen
dat het zo blijft, dus
probeer het netjes
achter te laten.
Tot op de haven!
Gerard
Havenmeester WSV Heusden

