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in ieder geval in deze raadsperiode nog niet
opgepakt) zou kunnen blokkeren. Want als dat
doorgaat, moet de PMAL in de Haven een stuk
opschuiven. Hoe dat precies zou moeten
uitpakken, is nu een punt van discussie.

Beste vrijwilligers,

Havendag Woerden
Dat was een suc6!! Natuurlijk, de onverwacht
fraaie zomerdag werkte in ons voordeel. De 10
door ons geplande vaarten waren goed gevuld
m.u.v. de eerste twee afvaarten van het Kasteel.
Met een fors team vrijwilligers en een grote dosis
enthousiasme hebben wij de dag tot een goed
einde gebracht. De getallen: 218 volwassenen, 56
kinderen en € 710 opbrengst. En natuurlijk veel
'exposure', waardoor wij ook na 20 augustus wat
extra boekingen hebben gezien. Voor de
bemanningen was het soms wat improviseren en
de gidsen moesten ook hun uiterste flexibiliteit
tonen. Maar mensen, wat was het leuk! Dat
gaan we volgend jaar zeker weer doen; dan op
25 augustus. Zoals je mag verwachten, hebben
we ook een paar leerpuntjes meegekregen,
waarmee we ons aanbod voor 2012 nog kunnen
verbeteren. Alle helpers enorm bedankt!

We hebben medio september de raadsfracties
ingelicht en om assistentie gevraagd. Dat heeft
geresulteerd in een aantal vragen vanuit de
CDA fractie tijdens de raadsvergadering van 22
september. En dat heeft weer geleid tot het
terugverwijzen van de discussie naar de
commissie Welzijn, waar het onderwerp in
november weer aan de orde komt. Zoals jullie
waarschijnlijk ook hebben gemerkt, heeft ook de
geschreven en gesproken pers zich op ons
dilemma gestort.
Uiteindelijk zou het erop neer kunnen komen
dat de bouw van de overkapping òf niet
doorgaat òf op de lange baan wordt geschoven.
De gemeente heeft ons wel een alternatief
geboden, maar dat hebben wij als onwenselijk
afgewezen. Dat plan kwam er namelijk op neer
dat wij onze ligplaats in de Haven mogen
behouden, maar dan alleen als opstapplaats
voor onze gasten. De ligplaats, inclusief
overkapping, zou dan worden gerealiseerd in de
singel bij de Westdam, ergens tussen de brug en
de Joodse begraafplaats. Omdat wij daarmee
het probleem alleen maar verschuiven èn de
PMAL nogal obscuur wegbergen, voelen wij
daar niets voor. Dan wachten wij liever onze
kansen in de Haven af, want wat nu niet is, kan
altijd nog komen. Met ons vinden immers ook
heel veel Woerdenaren dat de PMAL gewoon
zichtbaar in de Haven thuishoort, niet ergens
verscholen in een hoekje.

Bijeenkomst seizoensafsluiting
Ons iets opgerekte seizoen komt op 5 oktober
dan toch echt ten einde. En daar staan we ook
dit jaar weer graag met z'n allen bij stil. Jullie
zagen een eerste uitnodiging langskomen met
een wat ongelukkige datumkeuze. De
herfstvakantie en de koeiemart zaten ons in de
weg. In de herkansing ergens medio oktober
komt hopelijk een beter voorstel dat een ruime
meerderheid aan aanwezigen op zal leveren.
Details over locatie en inhoud zullen dan ook
bekend zijn en dus gemeld worden.

Overkapping
Een onderwerp waarvan de inhoud sneller
verandert dan het weer. Inmiddels is er meer
duidelijk en is het nieuws helaas voor ons niet
best. Het college van B&W blokkeert de bouw
van onze fraaie overkapping in de Haven. Het
formele standpunt is dat de overkapping niet
past in de plannen tot revitalisering van de
Haven. Maar inmiddels zijn ook andere
argumenten gehanteerd, zoals het feit dat de
overkapping ook niet in de huidige situatie past,
dat de 'statische' overkapping niet strookt met
de 'dynamische' Haven en het gegeven dat de
bouw de plannen m.b.t. het weer open graven
van de Rijnstraat (deze plannen zijn aan zowel
het college als de betreffende raadscommissie
medio september gepresenteerd, maar worden

Resultaten 2011
We gaan 2011 in stijl afsluiten. Het heeft er lang
om gespannen of we, net als in de jaren ervoor,
de door ons begrote omzet zouden halen. Op de
valreep (mede dankzij een paar late vaarten op
2, 3 en 5 oktober) hebben we die net overtroffen.
Met meer vaarten dan in 2010 en meer gasten
aan boord en op de museumzolder. Maar helaas
ook met veel meer regen, waardoor de
pompploeg en de paraplu's overuren moesten
draaien, de presentatiesets onbruikbaar werden
en moesten worden vervangen, de kussentjes
ook in de roef niet meer droog te houden waren
en de geluidsapparatuur extra kuren vertoonde.
Het humeur van onze gasten was er niet minder
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om, een feit dat zich ook dit jaar weer vertaalde
naar een ruim gevulde fooienpot. De nieuwe
ansichtkaarten werden trouwens door al onze
gasten zeer gewaardeerd.

Vrijwilligers
Schipper Adri, die ons op 2 kritische momenten
uit de brand hielp, vond die nattigheid ook
maar niks. Direct na het weekend waarin hij een
schippersbeurt draaide, verraste hij ons met twee
stevige regenpakken in de maat XL voor
schipper en matroos van dienst. Een gift van
Groenendijk Bedrijfskleding, die wij uiteraard
veel dank verschuldigd zijn.
En in de nadagen van het seizoen 2011 meldden
zich een tweetal dames, Kocky en Marry, als
aspirant gids. Beiden hebben nog net een paar
Singelarrangementen mee kunnen lopen. Samen
met Irene bepalen zij in de wintermaanden of zij
volgend jaar definitief aan zullen monsteren.
We blijven zoeken naar een uitbreiding van de
andere categorieën vrijwilligers, want het is soms
echt passen en meten. Kennen jullie nog
potentiële enthousiastelingen in jullie omgeving,
geef ze dan eens een duwtje. Denk daarbij ook
aan een webmaster en iemand die de
verantwoordelijkheid voor de geluidsapparatuur
kan overnemen; beide functies vervul ikzelf op
dit moment nog.

Misschien wat moeilijk te zien, maar dit is het beeld waarmee
de pompploeg wordt geconfronteerd wanneer de vlonders
weer eens door het schip drijven; lang leven de klokpomp!

Namens het bestuur, Henk Vlot
(henk.vlot@xs4all.nl)
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