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Roeigroep 2020 is begonnen op 15 augustus 2020. Het was meteen een gezellige
kennismaking met de club. Onze eerste dag viel samen met de doop van een paar nieuwe
boten, de gemoedelijke sfeer gaf meteen een goede indruk! Ons beginnende team
bestond uit 2 mannen en 7 vrouwen, waarvan nu uiteindelijk Elfi, Judith, Ruth, Riny, Sylvia,
en Jan zijn overgebleven.

They are the
Champions!

a

Jos, Bjorn
en Arne
zijn kampioen
geworden
bij de
Landelijke
Virtuele
Juniorenwedstrijd
van de
KNRB.
Namens
iedereen:
van harte
gefeliciteerd!
Maar straks gewoon weer live tegen de concurrentie!
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De rubriek waarin (nieuwe) leden zich
voorstellen.

Mijn
naam is
Brigitte
de Veld
en ik ben
sinds
2019 lid
van De
Meije.
Opgegroeid aan de Amstel op de
grens van de Amstelhoek en De Hoef
was er altijd wel een zeil of roeibootje
waarmee we zomers speelden.
Watersport werd echt een ding toen ik
Edwin leerde kennen. Hij was fanatieke
watersporter die zeilde, surfde en de
hele zomer op een eiland in Vinkeveen
doorbracht. We zijn in Wilnis gaan
wonen en hadden altijd wel een boot
waar we vaak mee op vakantie in
Europa gingen. De sloep werd achter de
auto meegesleept naar Basel, Koblenz,
Berlijn en de frans/belgische grens. We
stippelden een route uit en overnachten
in kleine B&B’s of hotelletjes. Leuk en
avontuurlijke vakanties.

Afroeien en dan
genieten

lees verder op pagina 2

Waterlui(s)

Toch bleef altijd de wens om aan het
water te wonen, met de boot voor de
deur. En die kans deed zich voor toen
Zuidhoek werd ontwikkeld. Het was
voor ons beiden wel een stap, na 29
jaar in Wilnis. Maar we hebben er geen
moment spijt van gehad.
Ik werk vanuit huis als vertaler en
Virtual assistant en geniet elke dag
van een prachtig uitzicht vanuit mijn
werkplek. Of het nu mooi zonnig is,
regent of flink waait (en waaien dat
doet het hier vaak).
In de tijd voorafgaande aan de bouw
van onze woning en de verhuizing zag ik
een berichtje in de krant over een open
dag bij De Meije. Het leek mij een leuke
manier om mensen te leren kennen
in Nieuwkoop en ook nog enigszins
sportief bezig te zijn. Edwin noemde
het al gauw mijn ‘inburgeringscursus’.
Maar alle gekheid daargelaten moet ik
zeggen dat het een enorm leuke club is;
laagdrempelig en relaxed. We hebben
onder leiding van Chris, onze coach,
goed leren roeien, en leren nog elke
week een beetje beter roeien!

Alvast in de agenda: Rower’s Brunch 18 september!

Vervolg Afroeien en dan genieten

a

Het was de bedoeling
dat we in 10 lessen
de grondbeginselen
van het roeien onder
de knie zouden
krijgen, maar dat liep
door de corona wel
even iets anders. We
zijn een tijdje gestopt,
maar hebben het
toch redelijk snel
weer opgepakt.
Bernadette was en
is onze coach, maar omdat we nu met meer boten gingen
roeien hadden we ook meer instructeurs nodig, dat waren
Marianne, Karin en Gerard. Het was heerlijk in de winter,
die rust op het water en je merkt al snel dat een beetje kou
helemaal niet uitmaakt. In het voorjaar kwam ineens het
woord examen ter sprake, ppfff, nu werd het ineens wel erg
serieus.
Jan Willem en Peter, de examinatoren, hadden ons van
tevoren al wat geobserveerd en gemeld dat het allemaal
wel goed zou komen, maar ondanks dat, was er toch wat
examenstress op 29 mei. Tsja, die stuurcommando’s zaten er
voor het gevoel nog niet helemaal in. Die boot ging soms tóch

niet de kant op die je in gedachte
hebt.
En inderdaad, het viel allemaal
reuze mee en het was daarbij ook
nog eens super lekker weer! Bijna
allemaal ons papiertje gehaald,
met de lekkere bubbels en taartje
erbij was het feestje compleet.
Riny gaat na de zomer zijn examen
doen, weer een goede reden voor
een feestje!
Inmiddels zijn we nu een gezellig
groepje en roeien gemiddeld 2x per week, op woensdagavond
en zaterdagochtend en ook af en toe in de coastals en Ruth en
Judith in de skiff.
Om de zomervakantie goed in te luiden hadden we
afgesproken dat eenieder iets lekkers mee zou nemen. Het
plan was eerst heerlijk een stuk roeien, maar dat mondde
uit in wat gemanoeuvreer tussen de waterlelies door, maar
dat was natuurlijk ook wel weer goed voor de stuur skills. En
als je dan ook uiteindelijk op een bankje zit ergens op een
eilandje, met een zonnetje, de prachtige vogelgeluiden, het
kabbelende water, een kanoër die voorbij komt, lekker bakkie
koffie en het gezellige gepraat van je mederoeiers, wat wil je
dan nog meer, dat is toch genieten?

Wat ruist er in
het struikgewas?

De Kiekendief

Inmiddels zijn we twee coastals rijker. Eén
van deze coastals (de gele) heeft de naam
Kiekendief gekregen. Een mooie sterke vogel
en vooral een echte jager. Niet te verwarren
met de Buizerd.
Over het algemeen vliegt de Kiekendief
meestal lager over het rietland dan de Buizerd.
Als de Kiekendief over je heen vliegt wanneer
je aan het roeien bent, zal je zien dat zijn
staartveren een gerend rokje vormen. Dit
in tegenstelling tot de Buizerd, daar lijkt de rok
meer op een kokerrokje.
Deze Kiekendief is nog druk bezig met zijn
nest, vond ik wat vreemd, gezien de datum
waarop ik deze foto maakte namelijk eind juni.
Dit is niet echt de tijd om te nestelen. Maar
de Kiekendief pleegt natuurlijk net zoals wij
op zijn tijd onderhoud aan de loods moeten
plegen, ook onderhoud aan zijn nest.
De Kiekendief brengt een soort miauwend
geluid voort, als je dat hoort, speur dan maar
eens vlak boven het riet en wie weet ontmoet
je deze prachtige vogel dan wel in levende
lijve.

Margret van der Laan
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de heren wiens stront ik 18 jaar na de
luiers weer vlotjes heb laten wegstromen.

U i t d e S t u u rs t o e l
Deadlines Tegen mijn studerende zoons
zeg ik elke paar maanden dat ze niet
tot de laatste dag moeten wachten met
inleveren van werk, omdat dat onnodige
stress oplevert of erger. De redactie van
de Kletsmail kondigt altijd zeer ruim van
te voren aan waanneer de deadline is
voor de nieuwste uitgave. Tuurlijk Carla,
geen probleem Carla, komt goed Carla.
Een week van te voren een zeer attente
reminder: Tuurlijk Carla, geen probleem
Carla, komt goed Carla.
En dan is het ineens 21 juli. En net op
het moment dat ik wil gaan schrijven en
nog best alle tijd heb is nondeju het riool
verstopt. Als ik met rioollucht omgeven
na 2 uur toch aan het typen ga, hoor ik
in koor van de jongens: “KARMA, dan
had je maar eerder moeten beginnen”.
Ze hebben geen ongelijk maar enig
medeleven had ik toch wel verwacht van

Terug naar normaal? Tot zover de
huiselijke beslommeringen. Vanaf 5 juni is
ons roeileven weer bijna als vanouds. Dat
wil zeggen, het normale doordeweekse
en weekendse roeien vanuit onze loods
in het plassengebied. Toertochten,
wedstrijden en Meije-evenementen
hebben, op een zeer succesvolle
jeugdwedstrijd na, nog niet plaats
gevonden. Maar niet getreurd, laten we
onze zegeningen tellen.
Al het materiaal is inzetbaar en de
gewone ploegenindeling is weer geldig.
Bespreken hoeft dus niet meer. De
ploegenindeling is iets aangepast en is
per mail toegestuurd en hangt (of ligt) in
de loods. Deze botenindeling is leidend
en voor “vrije” boten geldt: “Wie het
eerst komt wie het eerst maalt”.
Afroeien Ondertussen hebben op
een mooie zaterdagochtend, onder het
kritisch oog van Peter en Jan-Willem, de

Op vrijdag 4 juni na een heerlijk roeitochtje heeft
de Stormploeg de mouwen opgestroopt om
met een geadopteerde MC-klus een aanvang te
maken. De mouwen opstropen hoefde eigenlijk
niet want de zon scheen volop en het werd steeds
warmer.
De klus bestond uit het schoonmaken van het dak
van de loods aan de lange steigerzijde.
Dat viel helemaal nog niet mee. Hoe kom je veilig
bovenop het dak.
Gelukkig hebben wij wat ladders staan en met
bescherming onderaan om het dakleer van de
kantine niet te beschadigen was het gemakkelijk
om het dak op te klimmen. Het was een droge en
uiteindelijk heel warme klus.
De zon brandde op het zwarte dak waardoor je
na een tijdje het gevoel kreeg, dat je geroosterd
werd.
Het was een behoorlijke hoeveelheid mos, wat
niet heel erg vastgekleefd zat. Maar omdat je
niet heel erg handig erbij kunt was het bovenop
he dak toch wel wat werk en hebben wij het niet
helemaal af kunnen maken.
Met bezems en stoffer en blik hebben wij de
dakpannen onder handen genomen en de
onderste lagen van het dak wel over de gehele
lengte mosvrij kunnen maken. Het bovenste deel
wacht nog op volgende ploegen die dit klusje
verder willen afmaken. Als team is het best
gezellig om dit klusje te klaren en het verschil te
zien geeft ook een goed gevoel.
Meld je gerust bij Haico voor deze klus zodat we
voor de winter weer een mooi glad dak hebben.
Je moet natuurlijk wel het dak op durven. Neem
uiteraard geen risico’s.
De Stormploeg

nieuwe leden afgeroeid en afgestuurd.
Een aantal hebben inmiddels al met
de coastals kennis gemaakt en Ruth en
Judith worden “as we speak” door Jasper
geïnstrueerd in de edele kunst van het
skiffen. En behalve Corona is gelukkig ook
roei-enthousiasme besmettelijk want de
CIC is weer gestart met een nieuwe groep
van 12 aspirant leden.
Kortom
We hebben met zijn allen
het roeiluwe seizoen 2020/2021 goed
doorstaan en hopelijk gaan we snel
verder normaliseren. Dit schrijvende:
Als ik het goed heb onthouden is de
Stormploeg van Karin aan het kijken of
medio september de Rowers Brunch
georganiseerd kan worden. Het zou fijn
zijn als dat zonder al te veel beperkingen
door kan gaan.   
Voor nu, iedereen een fijne zomer
toegewenst. Voor de vakantiegangers,
rust lekker uit en voor de thuisblijvers, tot
binnenkort op de vereniging.
Namens het bestuur, Jan-Willem

Klusdagklus Het ontmossen
van het dak van de loods
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De VLOTHOND
Vakantie……… ja, ook de Vlothond doet eraan mee! Alleen,
waar naartoe deze zomer? Nederland kleurt rood op de
Europese Corona kaart en deze keer eens niet door Marco
Borsato. Snel in de auto en de grens over
voordat deze dichtgaat?
Niet echt nodig, ook Nederland is mooi en
zelfs per roeiboot te ontdekken zoals in het
Nationale Roeiblad te lezen viel. Een mooi verhaal van een
aantal Nieuwkoopse avonturiers die in de zomer van 2020 de
Elfstedentocht roeiden in Friesland.
Maar ook dichter bij huis, in onze eigen achtertuin,
de Nieuwkoopse plassen, kun je prima een
vakantietocht maken in de roeiboot. Het zonnetje
op de bol en je laat de perfecte roeitechniek het
werk doen. Nieuwsgierige eendjes zwaaien
je gedag, vogels fladderen boven het water,
een zacht briesje zorgt voor enige verkoeling
en af en toe even aanleggen op een mooi
plekje op de route. Kortom, de ideale
vakantie.

volgende plekje dat vervolgens ook bezet is. Plezierjachtjes
en sloepjes versperren de weg en hebben soms geen idee dat
een roeiboot best breed is. Andere boten varen je weer snel
voorbij en laten een golfslag achter die de
roeiboot bijna doet zinken.
En dan is er nog de route zelf. Mooi
hoor, die natuur met al dat riet en die
waterplanten maar het zogenaamde
“rondje achterom” wordt voor ons roeiers
daardoor wel steeds lastiger. De slootjes
worden smaller en smaller, polletjes
maken een mooie technische haal bijna
onmogelijk en van de stuurman wordt
uiterste concentratie gevraagd. Is dat
vakantie? Onze vrienden
van Natuurmonumenten
mogen wel wat meer
aandacht besteden aan
het bevaarbaar houden
van de routes, niet alleen voor kano’s en
elektroboten, maar ook voor ons, roeiers
van de Meije.

Vakantie
op
onze

Nieuwkoopse
Plassen...

Nieuwe introductiecursus vol op stoom

Tsja, helaas is niet alles rozegeur en
maneschijn. De mooiste aanlegplekjes
zijn in de zomer vaak bezet en dus vaar je door naar het

Een prettige vakantieperiode gewenst!

Op 16 juni, kort nadat de 1,5m afstand voor het roeien
opgeheven was, is de CIC direct weer actief geworden
m.b.t. de opleiding van nieuwe roeikandidaten.
Sinds het begin van de Coronatijd hadden zich al diverse
kandidaten gemeld en de wachtlijst was behoorlijk
opgelopen.
Met 12 kandidaten zijn we op de woensdagavond
begonnen met de introductiecursus van 10 lessen.
Intussen zijn er 6 lessen geweest en het enthousiasme
spat er vanaf. Het verschil tussen de eerste les en nu is
verbazingwekkend. Ondersteund door wat filmpjes van de
ploegen schiet het niveau omhoog. Dit wordt behaald door
de goede begeleiding van de instructeurs Yvonne, Chris,
Gerard, Arie, Karin en enkele invallers.
De eerste lessen waren nog wat onwennig, maar je ziet nu dat de
kandidaten elkaar ook leren kennen en er binnen de groep een leuke
interactie ontstaat.
Wij hebben goede hoop, dat iedereen na deze 10 lessen doorgaat met
roeien, zodat wij ze als nieuwe Meijeleden nogmaals kunnen verwelkomen
en zij hun roeidiploma zo ergens in september/oktober kunnen gaan halen.
Wij wensen Sylvia, Piet, Karin, Chantal, Marijtje, Martijn, Wim, Anita,
Simon, Marian, Nelleke en Liesbeth heel veel succes toe de komende tijd.
Tevens verwelkomen wij ook de roeisters Marjolein en Thecla. Marjolein
had zich aangemeld voor de cursus, maar kon al goed roeien en sluit nu
aan in de woensdagochtendgroep met Diana, Eline, Maaike en Bea.
Thecla was enthousiast gemaakt door Herma van de
donderdagochtendploeg en heeft daar aansluiting gevonden met Herma,
Cocky, Mieke, Hanneke en Henriëtte.
Ook deze roeisters wensen wij heel veel plezier toe.		
Karin
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Moeraskartelblad

Met de roeiboot op plantenexcursie

Begin juni voer ik door de Vetweisloot
en viel mijn oog op de grote hoeveelheid
Moeraskartelblad, een tamelijk zeldzame
plant, die hier dus volop stond. Ik vertelde dit later aan mijn ploeggenoten van
de donderdag. Die wilden dat ook wel
eens zien.

Een oproep van een van onze Meije-leden

De eerstvolgende donderdag was het
nogal warm, dus niet aantrekkelijk om
sloten in te gaan. Donderdag 24 juni
was het prima weer, niet te warm. We
voeren met Het Kleinst Waterhoen
naar de Machinesloot en dronken daar
eerst even koffie. Daarna gingen we de
Machinesloot in. Al snel viel ons oog op
de Galigaan, een lid van de Cypergrassenfamilie. Het wordt net zo hoog als
Riet en komt o.a. voor in rietmoerassen.
Regelmatig zagen we ook Rietorchissen

in de kant staan. Ook stond er Grote Kattestaart en Koninginnekruid in de kant,
maar dat bloeide nog niet.
We voeren verder door de Meesloot en
de Vetweisloot. Halverwege de Vetweisloot stond het Moeraskartelblad. We
legden de boot even stil om te kijken.
Het was helaas al bijna uitgebloeid,
maar een enkel roze bloemetje liet zich
nog zien. De stengels van deze plant zijn
rood-paars.

We keken wat er verder nog stond:
Veenpluis, Ratelaar, Moerasrolklaver,
Moeraswalstro, Tormentil, Kale jonker,
Echte valeriaan, Moerasvergeet-mij-nietje en Blauwe knoop. Deze laatste heeft
een prachtig blauwe kleur. De Ratelaar
en het Moeraskartelblad behoren beide
tot de Helmkruidfamilie en zijn allebei

halfparasiet. Het gras eromheen is vaak
korter dan op andere plekken. Ratelaar
dankt zijn naam aan het feit dat de zaden rammelen in hun omhulsel als je de
plant heen en weer beweegt. De Kale
Jonker is een lid van de Composietenfamilie en dankt zijn naam aan het feit
dat hij een berooide, iele indruk maakt.
De bloemen zijn diep-roodpaars.

Een week later, op vrijdag kwamen we
weer door de Vetweisloot en toen stond
de Moerasspirea volop in bloei. Waarschijnlijk hebben we nog wel wat planten over het hoofd gezien, maar dit is een
flink aantal van wat er staat.
Al met al is het een mooie route als je
van planten houdt.
		

Cocky Schouten

Beste Meijeleden,
Wat is het heerlijk roeien in Nieuwkoop! Je hoort alleen het ruisen van het riet,
het getjilp van vogels en de splash van onze riemen in het water. Tijdens corona
was dat meestal het geval.
Maar helaas neemt inmiddels het vliegtuiglawaai weer hand over hand toe.
En met de door Schiphol gewenste groei van het aantal vliegbewegingen zal
deze vlieghinder alleen maar erger worden. Reden voor mij om samen met
Nieuwkoper Ton van den Belt de bewonersvereniging Vlieghinder Nieuwkoop
op te richten.
Mo- Wij willen niemand zijn vliegvakanties afpakken. Maar modernere mobiliteit en
een eerlijker, afgewogen belangenafweging is alleen mogelijk als er voldoende
druk ontstaat van de massa van verontruste burgers. Hierdoor ontstaat meer
tegenwicht voor de sterke economische partijen. Als bewonersorganisatie
kunnen we in de verschillende overlegorganen aan tafel komen en onze stem
laten klinken.
Inmiddels hebben al flink wat mensen hun steun uitgesproken en zijn lid
geworden. Maar hoe meer leden, des te meer invloed we kunnen uitoefenen.
Dus wil je ook de vliegbewegingen en daarmee de overlast in ons stiltegebied
beperken, word dan ook lid. Het lidmaatschap is kosteloos.
Meer informatie vind je op www.vlieghinder-nieuwkoop.nl. Daar kun je je ook
als lid opgeven.
Alvast bedankt en tot ziens bij de loods,
Maria Hörfarter
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Nieuwe C4
Dit jaar staat de aanschaf
van een nieuwe C4 op het programma
en op de afgelopen ledenvergadering
hebben we beloofd de ploegen bij
de aanschaf te betrekken. Bij de
Materiaal Commissie leefde het idee
dat een Coastal 4 een goede keuze
zou kunnen zijn. De coastal skiffjes zijn
een doorslaggevend succes, waarom
geen vier? De coastal vier is een soepel
roeiende 4, zeer stabiel en een boot
die goed tegen onstuimig weer kan,
wat in ons plassengebied en tijdens
toertochten een groot voordeel is.
Bovendien is hij zeer betaalbaar en
direct beschikbaar. Nadelen zijn er ook,
hij is erg zwaar, circa een derde zwaarder
dan een reguliere C4. Kortom tijd voor
een test.

Test
Coastal 4

Welke 4 wordt vervangen? Aan de
ploegen is gelijk ook de vraag gesteld
welke bestaande vier het beste
vervangen kan worden, uitgaande van
het roeiplezier. Hoewel niet elke ploeg
hierover een duidelijke mening heeft,
ontstaat toch het beeld dat ‘t Kleinst
Waterhoen de aangewezen kandidaat is
om te vervangen.

Peter Klomp van Waterline was bereid,
zaterdag 12 juni, de 4 vanuit Tilburg naar
de Meije te rijden en een ochtend ter
beschikking te stellen voor het testvaren.
Op de uitnodiging reageerden de
ploegcaptains zeer positief. Het was wat
kort dag, maar de opkomst was er niet
minder om. Maar liefst vijf C4 ploegen
waren zaterdag vertegenwoordigd en
hebben de coastal 30 minuten getest.
Onderdeel van het testen was het in
en uit het water brengen van deze
zware 4. Om dat te vergemakkelijken
had Waterline een speciaal daarvoor
ontworpen karretje meegenomen.

Wat erg leuk om te horen was, is dat
het uitproberen op deze manier zeer
op prijs werd gesteld. De MC zou dat
graag voor andere schepen ook regelen,
maar dat is helaas niet mogelijk omdat
op de reguliere C4-tjes een levertijd zit
van een klein jaar. Het is dan een hele
tour om eenzelfde vier te vinden bij een
vereniging die bereid is ons er in te laten
testvaren. Omdat wij heel ver zijn in het
proces een acht bij Waterline aan te
schaffen en deze coastals op voorraad
zijn, deed deze unieke testkans zich voor.

De uitslag
De ploegcaptains
hebben in hun feedback veel positieve
punten gevonden in de coastal maar
kiezen unaniem uiteindelijk níet voor de
coastal.
De boot vonden de ploegen lekker licht
roeien en sturen, stoer. Heel wendbaar
ook. Ze geeft het gevoel van een gladde
boot en ligt stabiel op het water.
Hoewel niet alle ploegen het in en uit
het water tillen een groot probleem
vonden, is toch vooral dit punt een groot
bezwaar. Logisch want veel ploegen
zijn (lichte) 50-60+ damesploegen.
De bereidheid om hem een keer te
gebruiken is er, maar de verwachting
is niet dat de 4 veel gebruikt gaat
worden. Ook de opmerking dat er niet
geroeid wordt wanneer er wind wordt
voorspeld is een belangrijke geweest
bij de besluitvorming. De coastal zal
daar geen verandering in brengen is de
verwachting. De constructie van het
stuurtje was ook een punt en de enorme
breedte van de boot bemoeilijkte het in
en uitstappen van vooral de roei(st)ers
met wat kortere benen op de boeg en

riemen de riemen niet goed parallel aan
de boot gebracht konden worden. De
toch al brede coastal blijft dan wel erg
breed, wat lastig is bij smalle bruggen of
andere passages.
De grote voorkeur gaat dan toch uit
naar de C-line C4 (De Zilverreiger)
of Odysseus. De C-line vier roeit het
lekkerst en het karretje waarmee de
Odysseus in en uit het water kan worden
gebracht bevalt het beste.

Hoe verder?
Omdat de
C-line zo goed bevalt is er een offerte
opgevraagd voor dit type C4. Ook bij
Heeres is een offerte aangevraagd voor
een Baumgarten C4. Omdat we van
verschillende kanten horen dat het
roeien in de Zilverreiger beter bevalt
dan in de Baumgarten C3, valt de keuze
eigenlijk in het voordeel uit van de
C-line C4. Wel onder voorwaarde dat
dit financieel haalbaar is uiteraard. Als
de 4 er eenmaal is, kijken we of we
de inrichting van de loods zo kunnen
maken dat ook de nieuwe vier op een
kar in en uitgebracht kan worden. Dat
lukt waarschijnlijk alleen als we de snor
buiten leggen.

stuurplek.
Met de pet van het toerroeien op was
een nadeel dat bij het slippen van de
6

De MC kijkt terug op een zeer
succesvolle testvaart en is heel blij met
de grote opkomst en duidelijke reacties.
Dat geeft ons een goed en duidelijk
beeld wat de ploegen die in het C4
materiaal varen willen en stuurt de
aanschaf van een prachtige nieuwe 4 die
écht veel gebruikt gaat worden zo mooi
de goede kant op!
Haico

Koffie drinken met de burgemeester
Donderdag 15 juli kwam burgemeester Robert-Jan van
Duijn bij ons koffie drinken op de loods. Ontspannen
kwam hij over het Meijepad aanwandelen toen
we net aan de koffie begonnen. Nou… wel heel
ontspannen maar helemaal spontaan was het niet.
De eigenlijk niet meer nieuwe burgemeester wilde
bij zijn aantreden begin 2020 snel zijn gemeente
en haar inwoners leren kennen. Daartoe nam hij 2
leuke initiatieven: “Wandelen met de burgemeester”
en “Koffie drinken met de burgmeeester”. Dat
laatste begon met het willekeurig uitdelen van
3 koffiemokken. De burgemeester zou bij de
“mokbezitters” koffie komen drinken en de koffiemok
moest daarna doorgegeven worden aan een persoon,
organisatie, instelling of vereniging naar keuze.
En zo door. Een een maand later was er ineens
de Corona uitbraak dus werd het initiatief op een
warmhoudplaatje gezet. 1 van de mokken was bij Bea
en Pien beland, roeileden met hun evenmentenbedrijf
Be-A-Team. Komt die naam fff mooi uit als je Bea
heet. Enfin, NRV De Meije zou de mok een jaar
geleden eigenlijk aldoor krijgen van Be-A-Team. En
na de versoepelingen van eind mei kon dat eindelijk
doorgang vinden.
Om het voor de burgemeester een beetje leuk te
maken hadden we bedacht met de Buffelkop en
een skiff de sloep van Be-A-Team tegemoet te varen
voor de “mokoverdracht”. En zo is het ook gegaan
en toen bleek Robert-Jan van Duijn ineens een zeer
verdienstelijk stuurman voor roeiers de Niek en
Bernadette. De ploeg van Mieke de Kaper kwam nog
even in totale gelijkheid voorbij roeien en dat maakte
het plaatje compleet.
Na een foto-momentje konden we eindelijk aan de
koffie. Na de koffie een rondje langse de boten en een
beetje vertellen over roeien, De Meije en de boten.
De lengte van de 8, als je er naast staat wekte nog
wel enige verbazing. Ook de ergometer stond buiten
maar daar liep onze sportieve burgemeester toch met
een boogje omheen want die kende hij al wel van de
sportschool als goed maar zwaar trainingsapparaat
waar je aardig stuk op kunt gaan. Maar de bak was
een ander verhaal, jasje uit, gepoetse schoenen onder
de riempjes en we zagen meteen dat we aan RobbertJan een prima stuurboordroeier zouden kunnen
hebben.
Daarna was het weer de hoogste tijd om de gemeente
te gaan besturen en gezien het stuurmanstalent van
onze burgemeester zit dat wel goed. (Hadden we nou
maar met de Snor gevaren.)
Leuk initiatief!
Wij geven de mok weer door aan de manege van
Ipse de Bruggen. Een manage op landgoed Ursula
in Nieuwveen, met 5 Fjordenpaarden, gerund door
vrijwilligers, waar verstandelijk beperkte bewoners 1
keer per 2 weken een rondje kunnen paardrijden. Een
klein moment van groot plezier.
Jan-Willem
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De bardienst op een rijtje:
* koffie/thee zetten * kantine aanvegen * vensterbanken uitnemen *ramen zemen * WC schoonmaken * Afwassen
* keuken netjes achterlaten * Vuilniszak verwisselen en volle zak meenemen!
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