
Tijdens het onderhoud is er ‘een slachtoffer’ gevallen. 

De bok ligt op de Rotte voor steigerwerkzaamheden zoals de nieuwe steigers op hun plaats 
hijsen en waar nodig nieuwe palen slaan. 
Precies daarvoor is deze bok onmisbaar, de hijsinstallatie wordt aangedreven door een 
bejaarde dieselmotor die al een tijdje niet meer was gebruikt. 
Toen deze werd opgestart gebeurde waar iedereen al een beetje bang voor was, er kwam 
een geweldige rookpluim uit, die alle aanwezigen aan het zicht onttrok en het was afgelopen. 
Komende week gaan we op zoek naar een vervangende motor en we hopen dat we er snel 
een kunnen vinden, pech dus. 

  

Er is contact geweest met de Romeinen, we hebben ze op de hoogte gebracht van de 
vorderingen op hun voormalig terrein. 
Er was wat oponthoud bij de verhuizing van hun inboedel, maar naar verluid zal die 
verhuizing over een week klaar zijn en krijgen we de sleutel, zodat we binnen verder kunnen. 
We kunnen dan op ons gemak kijken of we nog iets kunnen gebruiken, we zijn al binnen 
geweest vorig weekend omdat tijdens het weghalen van twee kabels bleek dat deze nog 
onder stroom stonden. 
De olietank die er nog stond is leeggemaakt en afgevoerd, mogelijk kunnen we de 
oliekachel die nog in het clubhuis zit met een aantal radiatoren gebruiken in de werkplaats. 
Ook is er al een doorgang gemaakt naast de fietsenstalling naar de ingang van het 
clubgebouw van de Romeinen. 

De schutting naast de kantine is geplaatst en de bouwploeg heeft er geen half werk van 
gemaakt, super om te zien, geen kwestie van een paar palen in de grond jassen en hek er 
tegenaan maar onder de grond zit een zeer degelijke constructie zodat deze lang mee kan. 
Prima werk. 
Het terrein voor de kantine is verder vrijgemaakt van de plantenbakken en het stuk hek dat 
er nog stond, we zijn nog opzoek naar twee nieuwe deuren voor het voorraadhok, hoeven 
geen nieuwe te zijn, dus als een iets op de kop weet te tikken laat het dan even weten. 

Waar nodig zijn op de steigers nieuwe ringen aangebracht, de klus is geklaard tot steiger 
acht, toen waren de ringen op, maar wordt vervolgd. 

In de kantine gaat de vloer geverfd worden, daarvoor moesten de aangebrachte platen om 
de 25 cm geschroefd worden, dat was even zweten, achter de bar is de vloer opgehoogd 
zodat Christina nu ook bij de bovenste planken kan. 

Er vallen altijd een kleine honderdduizend herfstbladeren op het terrein en die moeten 
afgevoerd worden, dat bezorgde iemand toch een fijne dagbesteding. 
Ook is er zoveel mogelijk rommel uit het water gevist zoals emmers en plasticzakken, niet 
alleen schadelijk voor het milieu maar ook een lelijk gezicht. 



De boeiborden rondom de werkplaats zijn allemaal vernieuwd en met een nieuwe balk zou 
er ook een einde zijn gekomen aan een hardnekkige lekkage. 
Het schilders-opperhoofd was al aan het plamuren en schilderen. 

De onderhoudsploeg had de handen vol aan het repareren en verbeteren van een van de 
karren waarvoor ook onze toplasser werd ingezet. 

Valt er dan niks te mopperen? 
Het was even zoeken maar er zijn toch twee zaken waarover we niet tevreden zijn. 

We werden er opmerkzaam opgemaakt door een van de leden die ’s ochtends langs de 
UNO loopt, dat de hoofdingang niet op slot is gedaan. 
Dus let even op als u het terrein verlaat, als u er ook maar aan twijfelt “de laatste” te zijn, doe 
dan de deur achter u op slot. 

Afgelopen week was het driemaal raak en zijn er een sloep en twee boten gezonken, dat is 
een drama en levert veel schade en ellende op. 
Onze havenmeester belt als hij onheil voorziet maar vaak krijgt hij geen gehoor omdat het 
telefoonnummer niet langer goed is of wordt er ondanks waarschuwingen niet gereageerd. 
En daarom deze oproep: 
Hou uw boot in de gaten, kom regelmatig kijken of alles in orde is, besteed wat aandacht aan 
het waterdicht afdekken van uw boot en denk niet dat een zeiltje van de Action en een 
bezemsteel de stortbuien die we de afgelopen tijd te verduren krijgen wel de baas kunnen. 

Gerard. 


