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Aanbrengtochten Hellevoetsluis
Volgens het principe "Zwaan-kleef-aan" zijn er 3 routes uitgestippeld. Het is
natuurlijk mogelijk om hierbij aan te sluiten. Route aanpassingen gebeuren in
onderling overleg. Per route zijn er contactpersonen aanwezig. Handig om even
met hen contact op te nemen als je wilt aansluiten.
Het is de bedoeling om op donderdag 15 augustus 2019 gezamenlijk aan te
komen in Hellevoetsluis. Daar worden jullie opgewacht door de havenmeester.
Vanuit Woudsend/Lemmer
Deze route wordt gevaren door Jan Eijrond (Kleine Johannes). Voor contact en
informatie: e-mailadres: l.eijrond@hi.nl, telefoon: 06-537 547 17.
Het is mogelijk om langs de volgende route bij Jan aan te sluiten:
Vrijdag 9 augustus

Woudsend / Lemmer

Zaterdag 10 augustus

Kampen (via het IJsselmeer)

Zondag 11 augustus

Zutphen

Maandag 12 augustus

Nijmegen

Dinsdag 13 augustus

Zaltbommel (hoeft niet, reservedatum)

Woensdag 14 augustus

Willemstad

Donderdag 15 augustus

Hellevoetsluis

------------------------------------------------------------------------------------------Vanuit Echtenerbrug ('t Turfskip)
Deze route wordt gevaren door Bert Mechielsen (Schuytevaer). Voor contact
en informatie: e-mailadres: bertmechielsen@live.nl, telefoon: 06-100 630 52.
Het is mogelijk om langs de volgende route bij Bert aan te sluiten:
Dinsdag 6 augustus

Echtenerbrug

Woensdag 7 augustus

Zwartsluis (Ossenzijl-Steenwijk of
Ossenzijl-Kalenberg)

Donderdag 8 augustus

Elburg

Vrijdag 9 augustus

Huizen

Na Huizen is aan jou de keus:


via de Vecht en door de grachten van Utrecht verder gaan (hierbij moet



de mast gestreken worden)
of je kiest voor de route door Amsterdam (staande mast route)

------------------------------------------------------------------------------------------Via Utrecht
Deze route wordt gevaren door Bert Mechielsen (Schuytevaer) en Paul
Konings (Beer). Voor contact en informatie: emailadres: bertmechielsen@live.nl, telefoon: 06-100 630 52; emailadres pkonings@kabelfoon.nl, telefoon: 06-535 101 61.
Vanaf Weesp tot Willemstad (of Strijensas) wordt met gestreken mast gevaren.
Het is mogelijk om langs de volgende route aan te sluiten:

Zaterdag 10 augustus

Muiden / Weesp (aanlegplaats masten
strijken)

Zondag 11 augustus

Utrecht, aanlegplaats Oosterkade

Maandag 12 augustus

Woudrichem

Dinsdag 13 augustus

Willemstad (evt. in Strijensas masten
omhoog)

Woensdag 14 augustus

reservedatum

Donderdag 15 augustus

Hellevoetsluis

Aangezien we de 15e pas in Hellevoetsluis verwacht worden is er een dag
speelruimte om ergens een dag extra te blijven liggen, of een lange etappe te
splitsen in twee etappes.
------------------------------------------------------------------------------------------Via Amsterdam (staande mast route)
Deze route wordt gevaren door Frank Renes (De Brave Bison). Voor contact en
informatie: e-mailadres: frenes@ziggo.nl, telefoon: 06-412 071 15
Vrijdag 9 augustus

Zaterdag 10 augustus

Zaterdag 10 augustus

Amsterdam (Houtkade voor
nachtdoorvaart).
Voor 23.00 uur aanmelden bij
Westerkeersluis
Nieuwe Meer, na doorvaart afmeren bij
jachthaven De Nieuwe Meer of op
aanlegsteiger aan stuurboord om te
slapen
Alphen aan de Rijn

Zondag 11 augustus

Gouda (beperkte openingstijden
spoorbrug)

Maandag 12 augustus

Dordrecht

Dinsdag 13 augustus

Willemstad

Woensdag 14 augustus

reservedatum

Donderdag 15 augustus

Hellevoetsluis

Aangezien we de 15e pas in Hellevoetsluis verwacht worden is er een dag
speelruimte om ergens een dag extra te blijven liggen, of een lange etappe te
splitsen in twee etappes.
Veel vaarplezier gewenst!!!

WhatsApp groep ‘VSRP Hellevoetsluis’.
Voor de zomerbijeenkomst wordt er een WhatsApp groep 'VSRP Hellevoetsluis'

aangemaakt. Zo kan het bestuur op een eenvoudige manier communiceren met
de deelnemers. Daarbij is het boordboek leidend.
In Zwartsluis was de try-out van deze manier van communiceren. Vergelijkbaar
met de sms’jes die Maurice Jongmans destijds als bestuurslid communicatie
stuurde tijdens een bijeenkomst.
Voordat deze WhatsApp groep gevuld gaat worden: controleer s.v.p. de bij ons
bekende gegevens. Log als lid in op de website en klik op ‘mijn account’. Iets
veranderen? Klik op ‘bewerk profiel’. Wil je ook het mobiele nummer van je
partner toe laten voegen aan deze WhatsApp groep? Stuur dan een mailtje
aan communicatie@vsrp.nl.

Belangrijke data 2019:
Zomerbijeenkomst VSRP 2019
15-18 augustus 2019 te Hellevoetsluis
(inschrijving geopend op onze website)
Najaarsvergadering VSRP 2019
zaterdag 16 november 2019 te Zwolle
Overige evenementen (VSRP – in samenwerking – extern)
Havendagen Zeewolde 12-14 juli 2019
organisatie: Puur Zeewolde
info: www.puurzeewolde.nl/listings/havendagen-zeewolde/
Naardense Vaardagen 14-16 september 2019 (schuttingen ook mogelijk op 9 of
11 september)
organisatie: Vereniging vestingstad Naarden
info: www.verenigingvestingstad.nl/naardense-vaardagen/
Water-rAnt (Antwerpen) 27-29 september 2019
organisatie: Water-rAnt
info: www.water-rant.be
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