
  UNION – INFO 2015 – DECEMBER - NR.2 ==========================================================================================  Binnen de vereniging hebben we eigenlijk maar een paar keer per jaar gezamenlijk contact.  Toch zijn er soms zaken die we u willen melden of met u willen delen voordat er bijvoorbeeld allerlei geruchten de ronde doen of moppers ontstaan terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Daarom zal er zo af en toe een berichtje van het bestuur  in uw mailbox of brievenbus verschijnen. Het gaat iets te ver om het nu direct een “Union Nieuwsbrief” te noemen want dat zou iets te veel verwachtingen kunnen wekken. Zie het meer als een onregelmatig verschijnend brokje informatie. =========================================================================================== 
 Met elk Info-Bulletin wat verschijnt komt de datum dat schragen van “buismateriaal” niet meer gebruikt mogen worden binnen de verenging dichter bij. De leden welke tegen die tijd nog in het bezit zijn van buisschragen mogen die probleemloos laten staan op het winterterrein. De vereniging zal zorgdragen voor het afvoeren van dit oud ijzer en met de opbrengst de clubkas spekken.  
 Er bestaat schijnbaar behoefte aan een (her)definitie van het onderscheid tussen een (af)dekzeil en een “pyama” welke onze geliefde bootjes beschermen tegen de invloeden van Pluvius en zijn consorten. Hierbij een poging enige duidelijkheid te verschaffen: Een “pyama”, ook wel een winterbergingshoes genaamd, valt te definieren als een (±) op maat gemaakt strak de boot (of een deel daarvan) omsluitend beschermingsmiddel niet zijnde een, al dan niet met banden, touwtjes, spanners enz. min of meer passend/strak gemaakt universeel afdekmiddel zoals o.a.  de bekende oranje, blauwe, groene (en anders kleurige) PVC enz. afdekzeilen. De “pyama’s” e.d.  zijn te beschouwen als een semi permanente “gewone” bootkap,  de tweede als een tijdelijk hulpmiddel.  Als zodanig dienen de laatste dan ook van het te stallen object te zijn verwijderd na het verstrijken van de “slijp en schuurperiode”. Dit geldt niet voor de eerste.  
 Hoewel al eerder gemeld, toch nog maar weer eens onder ieders welwillende aandacht gebracht…… laat geen stellingen, trappen, ladders enz. enz. tegen uw boot aan staan op het winterterrein. Het inbrekersgilde vind dit soort hulpmiddelen bijzonder handig om snel, vaak vrijwel onopgemerkt en geruisloos, uw boot te ontdoen van zaken die u lief zijn.   
 Ter herinnering:  Terrein- en havenreglement Art: 21 
 Bij werkzaamheden dient u te allen tijde het milieu in acht te nemen. Het onderhoud aan de boot moet altijd boven een bodembeschermende voorziening plaatsvinden wanneer er met milieu belastende vloeistoffen/materialen wordt gewerkt.  Ter herinnering:  Aanmeldingsformulier winterberging: Art:15. 
 Klimmaterialen(ladders, stellingen etc) dienen bij afwezigheid met een slot aan boot of schragen te worden vastgezet. Het is niet toegestaan deze klimmaterialen vast te zetten aan eigendommen van de vereniging of de omheining. Onreglementair vastgezette klimmaterialen kunnen door het bestuur van het terrein worden verwijderd.  Ter herinnering:  Stallingsovereenkomst: Art 17: 
 Werkzaamheden te verrichten tijdens de stallingperiode mogen op geen enkele wijze hinderlijk, overlastgevend, aanstootgevend of anderszins aanleiding zijn voor reclames door derden op straffe van het onmiddellijk en finaal beëindigen van die werkzaamheden.   



 Zo aan het eind van het kalenderjaar is het voor velen een moment van overpeinzing, is er de tijd om even terug te blikken op de afgelopen 12 maanden, een soort van “de rekening opmaken”, een jaar “afsluiten”. Of er aan het eind een positief of negatief resultaat overblijft “onder de streep” is vaak ook sterk afhankelijk van de wijze waarop je tegen het leven aankijkt. Van Kooten en de Bie hadden het destijds over de “Positivo’s” aan de andere kant van het spectrum staan natuurlijk de azijnpissers. “Tel je zegeningen” staat dan tegenover “Het is altijd wat… maar nooit je dat”. Feit blijft dat vele zaken niet beïnvloedbaar zijn maar je “gewoon” overkomen. Bekende voorbeelden, familie, collega’s, de dood of je gezondheid… er valt vaak verdomd weinig aan te veranderen. Hoe je in het leven staat, hoe je daar mee om wenst te gaan, hoe je je medemens wenst te bejegenen staat natuurlijk een ieder vrij. Dat je de ander altijd in zijn of haar waarde moet laten klinkt logisch maar is jammergenoeg niet altijd iedereen gegeven.  
  Felix sr. (iedereen mag voor zich zelf uitmaken tot welke catagorie die behoort) is natuurlijk gewoon bovenalles een “bijtertje” Jammergenoeg is hij na zijn herseninfarct in 2014 nog steeds niet helemaal de oude. Woont voorlopig even niet thuis en vertoeft in Verzorgingstehuis 'de Evenaar'  kamer 343 Vaasahof 75  3067 DX  Rotterdam. Uiteraard wordt een kaartje bijzonder op prijs gesteld (lichte hint?) 
  Een ander verenigingscorifee, Theo van der Werf is,  zoals we allemaal op de hellingdag konden zien, na zijn herseninfarct weer aardig op de been en we hopen hem spoedig, op de voor hem bekende wijze, bij ons te zien rondstruinen.   De secretaris meldde verder nog: 

 Onze nieuwjaarsreceptie werd goed bezocht en mede dankzij de mooie kerstversiering en pianomuziek werd het een zeer gezellig samenzijn. Binnekort weer !!!  Komt u ook ? 
  De winter stelde niet veel voor, we hebben slechts enkele malen vorst gehad, zodoende hadden we mooi de tijd om onze boten onder handen te nemen.  
   De barbecue op zondag 3 mei werd bezocht door 26 personen. Door de koks Michel Oosterwaal en Gino Heetkamp werden we rijkelijk voorzien van allerlei heerlijke snacks. De vissen hadden die dag geen zin, er werd nauwelijks iets gevangen maar dat mocht de pret niet drukken. Onze nieuwe partytent bleek een uitkomst. 
  Mutaties: In het ledenbestand waren de volgende mutaties: Marco Bonte vertrokken naar wsv Uno en als adspirant-lid Arthur van Berkum aangenomen. We mochten 3 zogenaamde buitenleden begroeten Leo Mes, Jan Beelen en Piet Pijnacker. Op de wachtlijst werd toegevoegd Tino van Eck 
  Ben v.d. Bout heeft een nieuwe boot, zijn oude boot is overgegaan naar Arthur van Berkum Deze wordt momenteel buitenshuis verbouwd. (de boot, niet Arthur) 
  De nieuwe geluidsschermen langs de A20 zijn geplaatst en nu maar wachten totdat de bestrating hersteld is zodat we weer normaal kunnen rijden. 

   Ons lidmaatschap met het Watersportverbond is opgezegd, dit n.a.v. een ledenbesluit op de a.l.v. van 8 oktober 2015  Een witte Kerst – Godfried Bomans. Er was eens een man die het kerstfeest grondig wilde vieren.  Hij haalde een laddertje uit de schuur en spande langs het plafond de rode papieren slingers die daarvoor garant staan. Aan de lamp hing hij een van die rode bellen, die opgevouwen weinig lijken, maar naderhand nog aardig meevallen. Toen dekte hij de tafel. Hij had hiervoor urenlang over drie winkels verdeeld in de rij gestaan, maar het zag er dan ook goed uit. Naast elk bord stak hij ten slotte een kaarsje aan, waarvan je er tien in een doos koopt, en klapte in zijn handen.  Dit was het teken om binnen te komen. Zijn vrouw en kinderen, die al die tijd in de keuken elkaar met een verlegen glimlach hadden aangekeken, kwamen bedremmeld binnen. "Nee maar," zeiden ze, "dat had je niet moeten doen."Maar omdat hij het toch gedaan had gingen ze blij zitten en keken elkaar warm aan. 
 "En nu gaan we niet alleen smullen," zei de man, " we moeten ook beseffen wat er nu eigenlijk gebeurd is." En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen afliepen, maar nergens was er plaats. Maar het kind werd ten slotte toch geboren, zij het in een stal. En toen begonnen ze te eten, want nu mocht het, al was er dan veel ellende in de wereld.  



"Kijk," zei de man "dat is nu Kerst vieren en zo hoort het eigenlijk." En daarin had hij gelijk. En zij verwonderden zich over de hardvochtigheid van al die herbergiers, maar het was ook tweeduizend jaar geleden moet je denken, zo iets kwam nu niet meer voor. En op dat ogenblik werd er gebeld. De man legde de banketstaaf die hij juist aan de mond bracht, verstoord weer op zijn bord. "Dat is nu vervelend," zei hij, "er is ook altijd wat maar het is nooit jedat." Hij knoopte zijn servet los, sloeg de kruimels van zijn knie en slofte naar de voordeur. 
 Er stond een man op de stoep met een baard en heldere, lichte ogen. Hij vroeg of hij hier ook schuilen mocht, want het sneeuwde zo. Het was namelijk een witte Kerst, dat heb ik nog vergeten te zeggen, hoe kan ik zo dom zijn. De beide mannen keken elkaar een ogenblik zwijgend aan en toen werd de één door een grote drift bevangen. "Uitgerekend op Kerstmis," zei hij, "zijn er geen andere avonden." En hij sloeg de deur hard achter zich dicht.  
 Maar terug in de kamer kwam er een vreemd gevoel over hem en de tulband smaakte hem niet. "Ik ga nog eens even kijken," zei hij, "er is iets gebeurd, maar ik weet niet wat."  Hij liep terug naar de stoep en keek in de warrelende sneeuw. Daar zag hij de man nog juist om de hoek verdwijnen, met een jonge vrouw naast zich, die zwanger was. Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was niemand meer te zien. Die twee leken wel in de sneeuw te zijn opgelost. Want het was, zoals gezegd, een witte Kerst.  
 Toen hij weer in de kamer kwam zag hij bleek en er stonden tranen in zijn ogen. "Zeg maar even niets," zei hij, "die wind is wat schraal, het gaat wel weer over." En dat was ook zo, men moet zich over die dingen kunnen heen zetten. Het werd nog een heel prettig Kerstfeest, het was in jaren niet zo echt geweest. Het bleef sneeuwen, de hele nacht door en zelfs het kind werd opnieuw in een schuur geboren.   

Kerstgedicht Ivo de Wijs Onderweg Een man en een vrouw gaan langs de wegen De lucht is koud, de wind zit tegen Geen Dickens-sfeer, geen welbehagen En af en toe hoor je haar vragen Met zachte stem: Is het nog ver naar Bethlehem? Ja, ‘t is nog ver naar Bethlehem  Opnieuw een jaar van vluchtelingen Die schamel langs de wegen gingen Opnieuw een jaar van oorlogsrampen Van hongersnoden en van kampen En requiem. Is het nog ver naar Bethlehem? Ja, het is nog ver naar Bethlehem  Van de verloren Hof van Eden Naar de onmogelijke vrede Zo trekt de mens over de wegen En soms kom hij die ezel tegen Met haar en hem Is het nog ver naar Bethlehem? Ja Ja ‘t Is nog heel ver naar Bethlehem 
 =========================================================================================== 

HET BESTUUR WENST U, EN ALLEN DIE U LIEF ZIJN, FIJNE KERSTDAGEN EN EEN HEEL GEZOND EN UITERMATE GELUKKIG NIEUW JAAR ! =========================================================================================== 
 Miranda Koevermans:  010-2731967 - koefjes@hotmail.com Henk Treuman:  010-2430023 - union.voorzitter@upcmail.nl Martin Gerharts:   010-4141899 - secretaris.union@tele2.nl 


