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Tekst: Wouter van den Helder
Onlangs hebben we melding gemaakt van alle onderhouds- en verbouwingsklussen
waartoe we besloten hadden. Hier is een korte update van de werkzaamheden.
Inmiddels zijn de bouwvergunningen voor de carport, de kanoloods en de tweede
polozolder bij de gemeente ingediend. Op dit moment wachten we de berichten van
de gemeente af.
In de ruimte van het invalidentoilet zijn de urinoirs opgehangen en bijna ook
aangesloten. Voor het Amsterdam Open zal de aansluiting gereed zijn. Met deze
aanpassing is de douche verdwenen maar hebben we de toilet en wastafel kunnen
handhaven.
Verder zijn er wat kleine daklekkages verholpen, zodat het binnen weer een beetje
droog blijft.
Zoals velen al hebben gemerkt, slaapt er de laatste tijd een uitdijende familie
muizen op de vereniging. We zijn dan ook begonnen om hier wat aan te doen en de
overlast van de beestjes tegen te gaan.
En dan is er ook nog een oproep! Voor het vervangen van de roldeuren van de
roeiloods ben ik nog op zoek naar iemand die dit wil gaan begeleiden. Je kunt je
hiervoor op geven via
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Tekst: Piotr de Haan
In het vorige Jordinael schreef ik over de koninklijke onderscheidingen voor
Francien en Jan van Lieshout, en dat ook Herma Bik deze eer te beurt was
gevallen. Maar ik heb op mijn falie gekregen, want ik ben iemand vergeten. Op 27
april 2007 is namelijk ook Chris Gispen onderscheiden in de Orde van Oranje
Nassau. Daarmee hebben wij, voor zover mij nu bekend, vier gedecoreerde leden in
onze vereniging.
Editie 19 mei 2015
Basis Roei Cursus weer van start

3/7

Tekst: Ineke van Bemmelen. Foto: Angela Rooijmans
Op zaterdag 9 mei is de Basis Roei Cursus (BRC) 2015 van start gegaan. Veel
enthousiaste nieuwe leden waren ondanks het zeer onstuimige weer aanwezig om de
eerste kneepjes van het roeien te leren. Door de straffe wind bleef de les dit
keer beperkt tot de ergometer en de Wherrie-bak. Tijdens de lessen daarna is de
Amstel verkend in divers C-materiaal, met instructeurs op de stuurstoel en op de
fiets langs de oever.
De nieuwelingen krijgen de komende maanden les op zaterdagochtend en
dinsdagavond. Ze maken kennis met de vele kanten van roeien: alleen en in
groepsverband in de boot, de roeitechniek en het sturen. Ook zal er aandacht
besteed worden aan materiaalgebruik en het onderhoud van boten en ander
materiaal.
Door de succesvolle open dag is het aantal aanmelding voor de BRC groter dan
voorgaande jaren: maar liefst 12 nieuwe MdR-ers! Hulp bij de instructie is daarom
nog steeds van harte welkom. Ook als je bijvoorbeeld voor twee maanden op
dinsdagavond en/of zaterdagochtend wilt helpen, zijn wij heel blij met je hulp.
Neem daarvoor contact op met Wim Eekhof (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen
spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. // ) of Ineke
van Bemmelen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient
ingeschakeld te zijn om het te bekijken. // ).
Editie 19 mei 2015
Update van de werkzaamheden

4/7

Tekst: Wouter van den Helder
Onlangs hebben we melding gemaakt van alle onderhouds- en verbouwingsklussen
waartoe we besloten hadden. Hier is een korte update van de werkzaamheden.
Inmiddels zijn de bouwvergunningen voor de carport, de kanoloods en de tweede
polozolder bij de gemeente ingediend. Op dit moment wachten we de berichten van
de gemeente af.
In de ruimte van het invalidentoilet zijn de urinoirs opgehangen en bijna ook
aangesloten. Voor het Amsterdam Open zal de aansluiting gereed zijn. Met deze
aanpassing is de douche verdwenen maar hebben we de toilet en wastafel kunnen
handhaven.
Verder zijn er wat kleine daklekkages verholpen, zodat het binnen weer een beetje
droog blijft.
Zoals velen al hebben gemerkt, slaapt er de laatste tijd een uitdijende familie
muizen op de vereniging. We zijn dan ook begonnen om hier wat aan te doen en de
overlast van de beestjes tegen te gaan.
En dan is er ook nog een oproep! Voor het vervangen van de roldeuren van de
roeiloods ben ik nog op zoek naar iemand die dit wil gaan begeleiden. Je kunt je
hiervoor op geven via
Editie 19 mei 2015
Lintjes voor MdR-ers

5/7

Tekst: Piotr de Haan
In het vorige Jordinael schreef ik over de koninklijke onderscheidingen voor
Francien en Jan van Lieshout, en dat ook Herma Bik deze eer te beurt was
gevallen. Maar ik heb op mijn falie gekregen, want ik ben iemand vergeten. Op 27
april 2007 is namelijk ook Chris Gispen onderscheiden in de Orde van Oranje
Nassau. Daarmee hebben wij, voor zover mij nu bekend, vier gedecoreerde leden in
onze vereniging.
Editie 19 mei 2015
Basis Roei Cursus weer van start

6/7

Tekst: Ineke van Bemmelen. Foto: Angela Rooijmans
Op zaterdag 9 mei is de Basis Roei Cursus (BRC) 2015 van start gegaan. Veel
enthousiaste nieuwe leden waren ondanks het zeer onstuimige weer aanwezig om de
eerste kneepjes van het roeien te leren. Door de straffe wind bleef de les dit
keer beperkt tot de ergometer en de Wherrie-bak. Tijdens de lessen daarna is de
Amstel verkend in divers C-materiaal, met instructeurs op de stuurstoel en op de
fiets langs de oever.
De nieuwelingen krijgen de komende maanden les op zaterdagochtend en
dinsdagavond. Ze maken kennis met de vele kanten van roeien: alleen en in
groepsverband in de boot, de roeitechniek en het sturen. Ook zal er aandacht
besteed worden aan materiaalgebruik en het onderhoud van boten en ander
materiaal.
Door de succesvolle open dag is het aantal aanmelding voor de BRC groter dan
voorgaande jaren: maar liefst 12 nieuwe MdR-ers! Hulp bij de instructie is daarom
nog steeds van harte welkom. Ook als je bijvoorbeeld voor twee maanden op
dinsdagavond en/of zaterdagochtend wilt helpen, zijn wij heel blij met je hulp.
Neem daarvoor contact op met Wim Eekhof (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen
spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. // ) of Ineke
van Bemmelen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient
ingeschakeld te zijn om het te bekijken. // ).

7/7

