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Beste Leden van H79,
Nu tijdens deze zomer de “klimaatklagers”
toch wel definitief de mond gesnoerd is,
willen we u de zomer-editie van de H79nieuwsbrief presenteren.
Bestuursmedelingen
Afschaffing 65+ regeling werkplicht
In de ALV van 24-3-2013 is gesproken over
de leeftijdsgrens voor werkplicht bij H’79
van 65 jaar; een kleine 20% van de leden
is 65 jaar of ouder.
H’79 is een vereniging waar, naast de gemeenschappelijke passie voor boten, het
sociale aspect een heel belangrijke rol
speelt. De werkplicht, of beter gezegd
werkpret, is dan ook niet alleen bedoeld om
onze roerende en onroerende zaken in
goede staat te houden tegen lage kosten,
maar ook om het verenigingsverband te
versterken!
Om die reden is in de ALV besloten dat de
leeftijdsgrens voor werkplicht van 65 jaar
vervalt. Het uitgangspunt hierbij is natuurlijk
dat er gezocht wordt naar passende werkzaamheden of activiteiten met inacht-

neming van de fysieke mogelijkheden per
persoon.
Installatie nieuw bestuur
In de ALV van 24-3-2013 heeft een
bestuurwissel plaatsgevonden. Jan de
Geus heeft afscheid genomen in zijn rol als
voorzitter van de vereniging. Ton Liemburg,
tot dat moment secretaris van de vereniging, is per acclamatie benoemd tot
nieuwe voorzitter van de vereniging.
Jan is bedankt voor zijn jarenlange inzet.
Vanaf 1988 was hij lid en vervulde vanaf
2004 diverse functies in het bestuur. Ton
benadrukte dat Jan als bestuurslid én
persoon gemist zal gaan worden. Vanaf
2014 zal Jan donateur van de vereniging
worden. Als blijk van waardering is hij
verrast met een clubvlag voor in zijn tuin in
Haarlem, een abonnement op de Waterkampioen en mooie aanvulling van zijn
wijn-voorraad. Jan bedankt iedereen hartelijk en wenst de vereniging alle succes
toe.
Daarnaast is David de Rooij per acclamatie
als nieuw bestuurslid geïnstalleerd in de
functie van secretaris en volgt hiermee Ton
Liemburg op. Verder blijft de samenstelling
van het bestuur ongewijzigd.

Even voorstellen:
Onze nieuwe secretaris: David de Rooij.

Twee zomers geleden ben ik bij H'79
neergestreken met een verwaarloosde vlet.
Inmiddels is deze opgeknapt en omgedoopt tot Poiema. Uiteindelijk ben ik na het
klussen bij H'79 blijven plakken omdat ik
het een erg leuke vereniging vond en nog
steeds vind.
Naast dat ik met plezier op het water
ben, besteed ik onder meer graag tijd aan
mijn gezin, beheer van een mooi pand aan
de Admiraal de Ruijterweg en hardlopen. Ik
ben getrouwd, heb 3 kinderen en woon in
Amsterdam. In het dagelijkse leven ben ik
procesmanager bij Van Hattum en
Blankevoort, onderdeel van bouwonderneming VolkerWessels. Bij het kruisen van
de A10 richting de Schinkelsluis vaar je
voorbij mijn huidige project.
Roken
Waar gewerkt wordt vallen spaanders,
maar waar gerookt wordt vallen peuken.
Opvallend is dat een aantal rokende klussers de regels behoorlijk aan de laars lappen.
HET IS VERBODEN OM IN DE LOODS TE
ROKEN!

Milieu
Helaas zijn er ook nog mensen die geen
zeil onder hun boot doen bij het werken er
aan. Dit ondanks de opgestelde regels en

de uitleg die wordt gegeven.
Milieu-inspectie komt natuurlijk onverwachts en als er een boete wordt uitgedeeld, is de verenigingskas een stuk minder gevuld door de veroorzaker van het
vuil.
Ook wordt er een behoorlijke zooi achtergelaten en houdt men niet rekening met
elkaar (stof en schilderen). Veelal zijn dit
overigens wel de eigen leden van de club
en niet altijd de passanten, die worden direct bij hellingen op de regels gewezen.
Ieder mag elkaar op een correcte manier
op de fouten wijzen, soms krijgt een klusser die waarschuwing “je maakt er een zooi
van” of “je moet een zeil onder je boot
doen” wel meerdere keren per dag te horen.
Of het helpt??? Volwassenen zijn moeilijk
op te voeden blijkbaar.
Afvoer van vuilnis:
Bij de zijdeur wordt alles NEERGEGOOID.
Het is de bedoeling dat restafval in de
daarvoor bestemde (grijze) huisvuilzakken
wordt gedaan en dat deze netjes op EEN
plek worden neergezet. Maak de zakken
niet te zwaar.
Houdt niet alleen rekening met de vuilnisman, die op het Tjotterspad een zware
dobber heeft, maar ook met diegene die de
zooi buiten moet zetten op donderdagavond.
Parkeeroverlast
Er komen veel automobilisten toch naar het
Tjotterspad en niet omdat ze wat te versjouwen hebben, maar omdat het gemakkelijk is dichtbij – nu op het braakliggende
terrein op nummer 12-16.
Let wel, dit is ook maar tijdelijk! Wat als deze gelegenheid er niet meer is??? Ja, juist,
goed begrepen, LOPEN vanaf het parkeerterrein, een gezonde bezigheid van nog
geen 5 minuten.
Wist u dat parkeren op de Jachthavenweg
door de weekse avonden na 1900 uur gratis is?
Wist u dat parkeren op de Jachthavenweg
in het weekend gratis is?
Wist u dat de bewoners overlast ervaren
van de vele auto’s die het Tjotterspad oprijden?
Wist u dat u zware spullen naar de haven
kunt brengen en de auto weer terug kunt
zetten op het parkeerterrein?
Wist u dat de passeerstrook uitsluitend
daarvoor gebruikt mag worden?

Belangrijke data
Ter herinnering: Wil je je boot laten overwinteren op het terrein van H79? Vergeet
dan niet tijdig het aanvraagformulier hiervoor bij Hans de Boer in te dienen.
Dit kan nog tot 1 september!
Het formulier is als laatste blad aan deze
nieuwsbrief toegevoegd.
Hellingweekend: 12 en 13 oktober !
Denk er om de boot winterklaar te maken:
De boten moeten zaterdag vóór 09.00 uur
in de binnenhaven liggen.
“Buitenhavenleden” moeten zèlf hun boot
omvaren, er is géén sleepdienst!
Buitenboordmotoren dienen vooraf te worden verwijderd, accu’s moeten zijn afgekoppeld.
Benzine- èn gas-tanks mogen, op last van
de brandweer, niet op de haven overwinteren en moeten dus thuis worden opgeslagen.
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen
boot en er wordt dus verwacht dat je aanwezig bent.

- Zaterdag 7 september 17:00 uur.
Mosselavond in de Roef
Sluitingsdatum inschrijving 4 september.
- Zaterdag/Zondag 21 & 22 september
Handen uit de mouwen - Werk Weekend.
- 21 september: Puzzeltocht met De
Schinkel. Aanmelden tòt 19 september bij
De Schinkel.
- Dinsdag 5 november vanaf 19:00 uur.
Stamppotproeverij in de Roef.
Inschrijven tot 1 november.
- Zaterdag 30 november 13.00 uur.
Sinterklaas.
Inschrijven tot 25 november.
Deze informatie, en nog véél meer, is óók
te vinden op onze web-site:
www.h79amsterdam.com

Passagierslijst
Aangemonsterd als aspirantlid zijn:
- Mark Haaksman
- Dennis van den Noort
- Yolanda Formanoy
Wij heten onze nieuwe aspirant-leden hartelijk welkom; we hopen dat jullie je in zullen zetten voor het wel en wee van onze
vereniging.

Opnieuw een geslaagde wijnproeverij
Dinsdag 7 mei vond de tweede workshop
vinificatie van H’79 plaats in de Roef. Dick
Baart en Paulo Ferreira Gama hebben er
weer een hele gezellige avond van
gemaakt.
Eric Bijl, somelier (nooit geweten dat we in
de Kinkerstraat een hotelschool hebben)
had vier rode wijnen geselecteerd, die we
met z’n 24en - van eenvoudig oplopend
naar een meer complexe smaak uitgebreid hebben geproefd, gedronken en
doorgesproken:
- Beaujolais Village van de druif Gamay
Noir-a-jus-blanc uit de Bourgogne
- Merlot superieur (iets hoger alcohol
percentage) 2010
- Merlot fut de chène (gerijpt op eiken
houten vaten) 2011 Pays d’Oc
- Banjul Roussillon, een dessertwijn: voor
de liefhebber!

Eric vertelde enthousiast over de verschillende manieren waarop van een druif,
druivesap wordt gemaakt. Want wijn is
niets meer dan een fruitsapje…
Hij had voor iedereen proefformulieren
meegenomen. Dit is een hulpmiddel om te
omschrijven wat je proeft en de wijnen met
elkaar te kunnen vergelijken. Eric deed wat
suggesties over de omstandigheden waaronder een wijn goed tot zijn recht komt. De
ene wijn is nu eenmaal geschikter voor
borreltijd in de zon op een terras, dan de
andere! En let op: superieur betekent
“bevat meer alcohol” en traant ook mooier
in een walsend glas.
De proevers hebben de wijnen en hun
mede-drinkers van commentaar voorzien.
Dit deden we per tafel, waar doorgewinterde bierdrinkers ware wijnkenners bleken
te zijn.
Naarmate de avond vorderde, vonden de
heerlijke hapjes van Bart Schoonderwoerd
en zijn vrouw steeds meer aftrek. Zij zijn
vast bereid hun geheim prijs te geven!
Iedereen was enthousiast over de
proeverij. Daarom kon Paulo de volgende
proeverij aankondigen. Het moet eerst echt
zomer worden, maar dan zal Eric ons
inwijden in de wereld van de mousserende
witte wijn….
Eric, Dick, Paulo, Bart en zijn vrouw, heel
hartelijk bedankt voor deze zeer geslaagde
avond.

De wazigheid van de foto illustreert de
sfeer van de avond (zullen we maar zeggen).

Vraag en aanbod
Aangeboden:
Binnenboordtoilet. Dat hebben we uit onze
Etap verwijderd, omdat we het niet gebruiken. Wie het gebruiken kan, mag het hebben. Het functioneert perfect, er mankeert
geen enkel onderdeel aan.
Bij interesse: neem contact op met Adriana
Korteweg: adrianak@upcmail.nl
Graag willen we wèl wijzen op de mogelijkheid om je vraag of aanbod ook te plaatsen
op onze web-site:
www.h79amsterdam.com

De Mop
Han Schilder zat laatst op z’n gemak in het
van Gogh café een koffie verkeerd met zelf
meegebrachte honing te drinken toen er
ineens een collega-schipper van Holland
International het café in kwam lopen.
Compleet met houten poot, haak aan zijn
arm en lapje voor het oog, hees hij zich
met veel moeite op de kruk naast Han en
bestelde bij kastelein Werner een biertje en
nog een koffie verkeerd voor Han. Ze
raakten aan de praat en na een paar
minuten kon Han zijn nieuwsgierigheid niet
langer bedwingen. “Hoe ben je nou aan dat
houten been gekomen?”, vroeg Han. De
schipper vertelde een spannend verhaal
over een wilde zeetocht, waarbij hij in een
storm overboord werd geslagen en door
een haai van zijn been af werd geholpen.
Sindsdien dus het houten been. “En hoe zit
het dan met die haak?”. De ‘Hint’-schipper
kreeg steeds meer kleur en vertelde over
een woeste avond waarbij hij in een mesgevecht met een twee meter grote
overvaller zijn hand verloor.

“Ongelooflijk”, dacht Han hardop en besloot
ook naar zijn oog te vragen. “O, daar heeft
een meeuw in gescheten”, antwoordde de
schipper luchtig. Han was stomverbaasd,
“Hoe kan dat nou, daar verlies je toch geen
oog mee?”. De ‘Hint’-schipper zuchtte en
nam een slok van zijn bier ….., “Het was
mijn eerste dag met de haak!”.

Tot slot:
Een leuk verhaal, belangrijke informatie of
interessante wetenswaardigheden?
Stuur het naar het redactieadres:
redactieH79@gmail.com

