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Het Boekje is het clubblad van de watersportvereniging “De Greft”
Deze uitgave verschijnt 5x per jaar op de website van de vereniging
( www.degreft.nl ) in februari, april, juni, september en december, of zoveel
vaker als nodig is.
Leden met een e-mailadres worden geïnformeerd via de e-mail als er een nieuw
boekje op de website is geplaatst, leden zonder e-mail krijgen een gedrukte
versie.
Bijdragen voor Het Boekje kunnen op verschillende manieren worden
aangeleverd : Per post:
WSV De Greft
’s Gravensloot 150
3444 BK Woerden
Per e-mail:

clubblad@degreft.nl

In de kopijbus in de Ark
Algemene gegevens :

WSV De Greft
‘s Gravensloot 150
3444 BK Woerden
Tel. 0348 – 41 19 09
secretaris@degreft.nl
KvK nr. 40464166
Rabobank NL65 RABO 0338 3284 83
www.degreft.nl

Leden die het bestuur willen spreken kunnen dit doen 15 minuten voor de
aanvang van een bestuursvergadering, mits van tevoren kenbaar gemaakt aan
de secretaris.
Kopij voor het volgende nummer moet ontvangen zijn vóór 1 juni 2016.
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Van de voorzitter
Op het moment dat ik dit zit te typen, is het buiten 11 graden met windkracht
5 en af en toe een stevige bui. Ondanks de kleurende bomen en andere
positieve tekens, lijkt het voorjaar nog ver weg.
Volgens onze havencommissaris, Coos Dolderman, is dit ook te merken aan de
activiteiten op de haven. Er wordt weinig gewerkt aan de boten en op een
enkele ‘diehard’ na, hebben nog maar weinig leden hun boot vaarklaar.
Tijdens de paasdagen werden de bruggen en sluizen bij ons in de buurt al
bediend, maar de brug- en sluiswachters zullen weinig gasten hebben gehad.
Als u dit leest, doen de meesten van u dit via de website. Zij genieten dus van
ons eerste clubblad op de eveneens vernieuwde website. De heren Bos en
Van Dongen hebben hierin veel tijd en energie gestoken, waarvoor onze
hartelijke dank. Het resultaat mag er zijn. Op de website vindt u o.a. alle
reglementen zoals deze tijdens de laatste ledenvergadering zijn vastgesteld.
Binnenkort zult u ook de jaarcijfers over 2015, de actuele wachtlijst en de
notulen van de laatste ledenvergadering op de website kunnen vinden. Een
goede reden dus om eens wat vaker op de website te kijken.
Het nieuwe clubblad en de vernieuwde website leek het bestuur een mooie
aanleiding om eens na te denken over de naam van ons cluborgaan. In het
verleden (ver voor mijn tijd) werd gesproken over “het gele boekje”, later
werd dat “het boekje”, maar niemand heeft het over Greftkontakten.
Misschien dat we dit kunnen veranderen met een nieuwe, pakkende naam.
Het bestuur schrijft hiervoor een wedstrijd uit waarbij ieder lid een of meer
suggesties mag doen over een nieuwe naam voor ons cluborgaan. Het
bestuur en de redactie zullen samen beslissen of er een nieuwe naam komt
en zo ja, welke. Hij of zij die de naam heeft verzonnen, kan een leuke prijs
tegemoet zien. Inzendingen zijn welkom tot 15 mei en kunnen per mail
gezonden worden naar een der bestuursleden.
Het bestuur heeft inmiddels twee belangrijke beslissingen genomen. In de
eerste plaats zullen de tarieven voor het seizoen 2016-2017 niet worden
verhoogd en ten tweede zal er ook dit jaar maar één Algemene Vergadering
door het bestuur worden uitgeschreven. Deze vergadering zal plaats vinden in
oktober. De definitieve datum zal nog bekend gemaakt worden.
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Er zijn al weer heel wat vrijwilligers actief geweest op de haven. Tot nu toe is
er steeds op de zaterdagmorgen gewerkt. Vanaf half april zal er ook een
doordeweekse avond benut gaan worden.
Het overleg met de gemeente over het beheer van de binnenstadhaven
verloopt moeizaam. Insteek van het bestuur is een langdurig contract met de
gemeente. Door het wegvallen van de bijdrage van een medewerker van Ferm
Werk en de invoering van de toeristenbelasting komt er meer op de
schouders van de vrijwilligers van onze vereniging terecht. De gemeente is
weinig toeschietelijk om ons op de een of andere manier te compenseren.
Het overleg duurt voort en wij houden u op de hoogte.
Tenslotte wijs ik u erop dat u met vragen en/of opmerkingen over het reilen
en zeilen van de vereniging altijd terecht kunt bij ondergetekende.
Ik wens iedereen ondanks het slechte weer een prachtig voorjaar met veel
vaargenot en veel gezelligheid op het water en in de haven.
Uw voorzitter,
Daan Stekelenburg
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Openingstocht 2016
De openingstocht komt er weer aan, en de voorbereidingen zijn in volle gang.
Ook dit jaar hopen we weer op een grote opkomst, en dat het weer een
geslaagde tocht mag worden.
De tocht ziet er als volgt uit:
Op woensdag 4 mei, zullen we ons verzamelen in Uithoorn. Als we compleet
zijn zullen we op donderdag 5 mei vertrekken naar Zaandam. Hier zullen we
aanmeren in jachthaven WSV De Remming. Voor diegene die dit leuk vinden
is er een mogelijkheid tot het bezoeken van de Zaanse Schans of aan het A.H.
museum. Er zijn daar verschillende mogelijkheden om op korte afstand
ergens te gaan eten. Hierna zullen we doorvaren naar de Amsterdamse
jachthaven Nieuwe Meer. Daar zullen we gezamenlijk in de kantine Chinees
eten. Kosten ongeveer €15,00 p.p
De volgende ochtend gezamenlijk ontbijten. Kosten €6,50 p.p. De laatste dag
vertrekken we naar WSV Lisse. In Lisse is het mogelijk een bezoek te brengen
aan de bloembollen velden; hierbij geven we wel het advies om indien
mogelijk een fiets mee te nemen of eventueel met de bus of taxi te gaan.
Bij goed weer gaan we gezamenlijk barbecueën in de tent die daar aanwezig
is. Wel zelf het vlees etc. verzorgen dan zorgen wij voor de BBQ en de kolen.
Uiteraard hopen we op mooi weer, zodat het opnieuw een onvergetelijke
tocht kan worden.
U kunt zich aanmelden via de e-mail: vosjes45@hotmail.com of via de
intekenlijst op de haven.
Namens de evenementencommissie.
Noteer alvast in uw agenda: Zaterdag 17 september zal de Stertocht van
2016 plaatsvinden!
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Even voorstellen: Fred Mossink
We (Rike en ik) hadden net zo’n beetje onze zeilboot
(Grundeltje, de 2e boot vanaf het terras) winterklaar
gemaakt en ons ingesteld op een aantal maanden rustig aan
doen met de boot… Belt Piet Cluistra! Of ik niet in het
bestuur wil?
Dat was wel even onverwacht. Ik ben net lid, en dan al in
het bestuur? Toen we anderhalf jaar geleden lid werden van
De Greft, hebben we kennis- gemaakt met bestuur. Toen
heb ik wel aangegeven dat ik mogelijk op termijn wat wilde
doen op organisatorisch gebied, maar daar niet meer zo bij stilgestaan.
Lid zijn van De Greft gaat vooral over varen en een goede thuishaven hebben.
Maar het bestuur had het goed onthouden!! Tot mijn formele benoeming ben
ik kandidaat bestuurslid algemene zaken.
Zoals gezegd ben ik samen met Rike (zie twee edities van ons clubblad
geleden) de eigenaar van een Grundel. Een mooie klassieke platbodem, die
we twee jaar geleden hebben gekocht, en waarmee we heerlijk op
Nieuwkoop en andere plassen in de buurt kunnen zeilen. Ook lekker rustig
door de kleine riviertjes varen (op de motor) bevalt erg goed.
Verder nog iets over mezelf: Ik ben 53 jaar, en werk bij de sociale
verzekeringsbank. Sinds afgelopen zomer help ik om de passanten in de
binnenstad haven een goede plek te geven. Dat is wel een klusje en goed te
doen. Ik woon er namelijk lekker dicht bij.
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Van de redactie
Het was een spannende en drukke maand voor de redactie van ‘Het Boekje’.
Voor het eerst verschijnt ons clubblad zowel digitaal als – in kleine oplage - op
papier en ook nog in een iets andere stijl. We hopen dat de nieuwe
vormgeving u bevalt en dat het uitnodigt tot lezen. Tijdens onze brainstorm
sessie met het bestuur is ambitieus gesproken over nieuwe vaste rubrieken,
interviews en dergelijke, en uiteraard moest al het goede van het clubblad
oude stijl behouden blijven. Dat deed me denken aan het gedicht ‘Mei’ uit
1889 van Herman Gorter. De bekende eerste regels:
Een nieuwe lente en een nieuw geluid
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht
In een oud stadje, langs de watergracht
De dichter schreef dat hij een nieuw geluid wilde brengen, maar tegelijkertijd
zou dat lied moeten zijn zoals een oude herinnering. Nieuw moest het zijn,
maar ook vergeten herinneringen weer tot leven wekken.
Terug naar 2016. Het is lente, dat klopt alvast… mei komt naderbij, en De
Greft bevindt zich in een oud stadje met De Singel als oude watergracht.
We voeren de vergelijking nog even door: De redactie van ‘Het Boekje’ wil
graag een nieuw geluid laten klinken maar hecht ook aan de goede
herinneringen. Vandaar dat we het nostalgische logo van onze vereniging
groot op de omslag hebben geplaatst. Een beetje nieuw, een beetje oud…
Onze ambities hopen we in de volgende edities stap voor stap waar te maken.
Of dat gaat lukken zal mede afhangen van de medewerking van de leden
want we kunnen het niet alleen. We hebben bijvoorbeeld kopij nodig,
verslagen van evenementen, wetenswaardigheden, illustraties en foto’s.
Ook zouden we graag zien dat nog twee of drie leden zich bij de redactie
zouden aansluiten om ‘nieuws’ te verzamelen of geregeld een stukje te
schrijven, een column of een vaste rubriek. Het is een cliché, maar vele
handen maken licht werk.
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De redactionele werkzaamheden vallen uiteraard onder het vrijwilligerswerk
dat ieder lid van de vereniging geacht wordt te doen. Dus als u vaardiger bent
met een camera of pen en toetsenbord dan met een schoffel, hamer of
kwast… en als het u leuk lijkt om mee te helpen ‘Het Boekje’ te vullen, stuur
dan een mailtje met uw contactgegevens naar redactie@degreft.nl zodat we
eens van gedachten kunnen wisselen.
Voor de mensen die niet in het redactieteam willen maar toch af en toe een
bijdrage willen leveren in de vorm van een stukje tekst, even een paar
richtlijnen. Het liefst ontvangen we de kopij als Word document en in ‘platte
tekst’, dat wil zeggen: geen uitgebreide opmaak, koppen en kolommen erin
verwerken. Daar blijft meestal niets van over, dus het is zonde van het werk
dat u eraan hebt gehad. Foto’s erbij zijn natuurlijk heel erg welkom.
Ad van Dongen

10

Kaartkampioenen
Het kaarten zit er weer op, zes gezellige avonden. Er werd veel gekakeld,
verzaakt en fanatiek gekaart. Wij kunnen op een geslaagd kaartseizoen
terugkijken.
Een volle kantine, het paste soms maar net, wat inschikken en dan gaan er
toch heel veel mensen in de Ark. En natuurlijk hebben we twee kampioenen
en heel veel net niet. Bij het klaverjassen was Marcel Kemp de beste en de
jokerkampioen is Emmy Haak geworden. Marcel en Emmy nogmaals
gefeliciteerd.
De top drie bij het klaverjassen en het jokeren:
Klaverjassen:
1e Marcel Kemp
2e Peter Pfaff
3e Piet van Velsen

24713 punten
24080 punten
23995 punten

Jokeren:
1e Emmy Haak
2e Jan van Dragt
3e Mary van der Putten

1899 punten
2119 punten
2184 punten

Evenementencommissie,
Dirk, Heidi, Hans, Anda, Adrie en Ad
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De Vaarwijzer
Onlangs kwam ik in het bezit van de Vaarwijzer Nederlandse binnenwateren,
geschreven door Frank Koorneef uit 2012 (ISBN 978 90 6410 513 5 / NUR 484).
Tot mijn plezier stonden er in het boek beschrijvingen van tochten en routes
via deze regio, bijvoorbeeld door de Nieuwkoopse plassen. Ook de Vecht en
de Vechtplassen en Loosdrecht komen aan bod. Voordat onze boot in
Woerden een plekje kon krijgen hebben we een aantal jaren in Loosdrecht
moeten bivakkeren, dus voor Sarah, onze zoon Waling en mij is dat hoofdstuk
heel herkenbaar. Verder vond ik een hoofdstuk over de Hollandsche IJssel,
met Montfoort, Oudewater en Haastrecht.

Nieuwkoop in vroeger jaren (uit het streekarchief)

Van Uitgeverij Hollandia (Gottmer Uitgevers Groep BV) heb ik toestemming
gekregen om een aantal pagina’s in het clubblad te publiceren. Die komen in
de volgende editie van ‘Het Boekje’.
Wanneer iemand een voorkeur heeft voor een van de drie regio’s die
hierboven genoemd werden kan hij of zij dat aangeven bij de redactie:
(redactie@degreft.nl). Het deel met de meeste stemmen… u raadt het al.
Ad van Dongen
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Vernieuwde website
Beste leden,
Nu is het dan zover dat u het clubblad voor de eerste maal digitaal
aangeleverd krijgt via onze website www.degreft.nl
Het digitale clubblad is niet het enige wat gewijzigd is op onze website, er zijn
heel veel meer dingen veranderd, hieronder krijgt u een overzicht van de
meest belangrijke wijzigingen.
•

Allereerst is de totale website volledig gewijzigd middels een nieuw
programma, de oude website was gemaakt met een programma in
Windows XP, hetgeen inmiddels is achterhaald door o.a. Windows 7,
Windows 8 en momenteel als laatste Windows 10.
Om eventuele problemen in de toekomst te voorkomen is er voor
gekozen om de nieuwe website te maken in Windows 10, hetgeen
betekent dat we hiermee weer een aantal jaren vooruit kunnen.

•

Bovenstaande betekent dat de lay-out iets is veranderd, en veel
belangrijker dat het nieuwe lettertype wat gebruikt wordt groter is
geworden en daardoor ook wat makkelijker leesbaar is geworden (de
meeste van ons zijn inmiddels al wat ouder en hebben een leesbrilletje),

•
•

het lettertype en grootte is hetzelfde als de
tekst van deze regel.

Daarnaast zijn er ook een aantal nieuwe pagina’s toegevoegd waarvan
onderstaand per pagina enige uitleg wordt gegeven.

De pagina “Wat in Woerden???”, Deze pagina geeft een viertal subpagina’s, te weten:
1) Woerden op de kaart, als u hierop klikt krijgt u een Google maps
kaart die de locatie van onze jachthaven weergeeft.
Linksboven op deze pagina kan u bij routebeschrijving uw vertrekadres
invullen, en automatisch krijgt u een routebeschrijving + kaartje naar
onze jachthaven.
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2) Het weer in Woerden, als u hierop klikt wordt u doorgelinkt naar de
website “Weerstation Woerden”, waar u niet alleen het weer in
Woerden kan zien, doch veel meer onderwerpen en
wetenswaardigheden kan bekijken, kortom een leuke site om te
bezoeken.
3) Uitgaan in Woerden, op deze pagina wordt u doorgelinkt naar de
pagina van het voormalige VVV Woerden.
4) Woerdense Vakantie Week, als u deze pagina aanklikt komt u op de
website van de “beroemde” Woerdense Vakantie Week, een
feestweek voor jong en oud.
•

•

•

•

De pagina “Statuten+Regl.”, Op deze pagina vindt u de Statuten, het
Huishoudelijk Reglement, het Havenreglement en de Huisregels voor
het clubhuis De Ark. Door op de betreffende tekst te klikken wordt u
doorgelinkt naar het betreffende onderdeel in een pdf bestand.
De pagina “Inloggen Leden, Deze pagina is bedoeld voor leden die met
een gebruikersnaam en wachtwoord de inhoud van deze pagina kunnen
bekijken. De pagina is op dit moment nog niet actief, op het moment dat
deze pagina wordt geactiveerd krijgt u hiervan bericht.
De pagina “Foto Albums”, Deze pagina is weliswaar niet helemaal nieuw,
maar is vernieuwd. Door op het betreffende fotootje te klikken gaat u
naar de externe server van My album. Daar krijgt u een zwarte pagina
met de tekst van het betreffende foto album.
Door op het pijltje naar beneden te klikken gaat u één pagina naar
beneden, als u iets verder naar beneden scrolt ziet u rechts onder een
luidspreker met een kruisje erachter, als u de muziek wilt horen bij het
foto album moet u op het kruisje klikken, pas wel op dat het volume van
uw computer niet voluit staat, daarna klikt u op het pijltje links onder op
dezelfde pagina, de diaserie zal dan starten.
De pagina “Video Albums”, Deze pagina is nieuw, en hier is het mogelijk
om videofilmpjes te plaatsen. Dus als u een leuk filmpje heeft waarvan u
anderen wilt laten meegenieten stuur het op naar de webmaster, en in
onderling overleg zal bekeken worden of het op de website geplaatst kan
worden.
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•

•

Om een filmpje af te spelen klikt u op de rode knop achter het gewenste
filmpje, u wordt dan weer doorgelinkt naar de externe server van My
album, waarna u dezelfde procedure moet doorlopen als omschreven bij
Foto Albums.
De pagina “Het Boekje”, Deze pagina is ook nieuw en de aanleiding
geweest voor het vernieuwen van de website. Over vernieuwen
gesproken, ook de naam “Greftkontakten” is voorlopig veranderd in “Het
Boekje”, dit omdat iedereen praat over Het Boekje.
Op een goed moment klonk de vraag “Heb jij het boekje al ontvangen?”
of Heb jij het boekje al gelezen?”, nooit de vraag of je Greftkontakten al
had ontvangen of gelezen, vandaar ook de naamsverandering, een nieuw
digitaal Clubblad met een nieuwe naam, “Het Boekje”. Om het boekje te
lezen klikt u op het betreffende boekje, de boekjes van het hele jaar
staan er inmiddels op, maar zijn pas te lezen als u per e-mail het bericht
heeft ontvangen dat het boekje op de website staat.
De pagina “Adverteerders”, Dit is ook een nieuwe pagina, u zult namelijk
zien dat in het digitale boekje geen advertenties meer voorkomen.
Hiervoor is gekozen om het digitale boekje wat rustiger leesbaar te
maken, en om de adverteerders wat meer mogelijkheden te bieden dan
alleen die ene advertentie in het oude boekje. Het is nu zo dat wanneer
u op een bepaalde advertentie klikt, u automatisch wordt doorgelinkt
naar de website van bedoelde adverteerder waar u dus veel meer
informatie kan krijgen dan in de vroegere advertenties. Daarnaast is het
mogelijk om veel meer adverteerders te interesseren voor onze website.

Met bovenstaande is geprobeerd u een overzicht te geven van onze nieuwe
website, hopelijk draagt het bij om onze leden zo goed mogelijk te
informeren, en een goed beeld van onze haven naar buiten uit te dragen.
Vindt u het een leuke website “Zegt het voort”, heeft u op- of aanmerkingen,
laat het de webmaster weten.
Veel plezier met het bekijken van de website.
Met vriendelijke groet,
Bert Bos (webmaster)
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Digitale tijden
We gaan de mode achterna, het digitale tijdperk breekt aan in de vereniging.
Bij De Greft gaat nu ook het clubblad digitaal. Naar horen zeggen gaat er
meer diversiteit van onderwerpen geplaatst worden… Bert Bos en Ad van
Dongen gaan nu het redactiekarretje trekken. Ik wens hun veel succes met
het digitale clubblad. Ik weet dat kopij krijgen een groot probleem is, ben
benieuwd of Bert en Ad dat beter voor elkaar krijgen. Ik heb diverse jaren de
papieren versie bij u op de mat laten vallen, heb dat al die jaren met plezier
gedaan.
Mijn taakomschrijving is veranderd ik ben nu noem
het maar de hoffotograaf van evenementen waar
ik aanwezig ben. Als ik er niet ben zal iemand
anders de kiekjes moeten schieten.
Ik zie u uiteraard op de haven en op het water..
Vriendelijke groet,
Hans van Wijk

Beste Hans,
Petje af voor hetgeen jij hebt gedaan voor het clubblad in de afgelopen jaren.
Jij trok de kar in je eentje. Daar zul je heel veel tijd en energie ingestoken
hebben.
Zoals jij ongetwijfeld zult weten maken foto’s,
plaatjes en icoontjes deel uit van de nieuwe mode
waarover je spreekt. Wij hopen dat je geregeld met je
camera voor ons ‘op reportage’ zult gaan.
Jij weet immers als geen ander waar het nieuws is!
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Lief en Leed
Als u dit leest is het inmiddels april, en begint het bij de meesten van ons
weer te kriebelen om er met de boot op uit te gaan. Laten we hopen dat we
dit jaar een mooie zomer krijgen, zodat we volop kunnen genieten van de
boot.
Bij Hans Marbus is na controle in het ziekenhuis geconstateerd dat de
aanvankelijk genezen prostaatproblemen weer terug waren. Hans moet 33
bestralingen ondergaan om de zaak weer onder controle te krijgen. Een
emotioneel zware periode, Hans heel veel sterkte en beterschap.
Nel den Heeten zou aanvankelijk in april geopereerd worden aan haar knie,
maar die operatie is naar voren gehaald zodat het inmiddels achter de rug is.
De operatie is geslaagd en het gaat gelukkig weer de goede kant op. Nel veel
sterkte en beterschap.
Jolanda Droog is geopereerd aan spataderen in haar been, waarna ze overdag
met een steunkous moest lopen, wat als lastig en vervelend werd ervaren.
Het ging allemaal redelijk goed, maar is Jolanda op 1 april (nee dit is geen
grap) terug naar het ziekenhuis gegaan omdat er een ontsteking in haar been
is geconstateerd. Hopelijk is dit ook weer snel onder de knie. Jolanda van
harte beterschap.
Ben Schouten heeft het gezwel aan z’n hoofd behandelt met een zalf omdat
het gezwel niet operabel was. Dit heeft in eerste instantie goed geholpen,
alleen het laatste beetje is behandeld met laser techniek wat wel heel pijnlijk
was maar de uitslag is nu dat Ben een half jaar mag wegblijven uit het
ziekenhuis. Ben veel sterkte en laten we hopen dat het over een half jaar nog
net zo goed gaat als nu.
De lijst is deze keer gelukkig niet zo lang, hetgeen echter niet wil zeggen dat
er niet veel meer zieken zijn, zo heerst er momenteel een vervelende griep,
dus van veel mensen weten we het niet, ook voor hen en diegene die ziek
zijn maar niet met name genoemd willen worden wensen we beterschap.
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,,Open je hart en laat wat liefde binnen.
Gewoon een beetje liefhebben kan je leven de moeite waard maken.
Open je hart en laat een droom binnen. Gewoon een beetje dromen kan
een frons veranderen in een glimlach.
Probeer eens wat te lachen, je zult verrast zijn hoe fijn je je voelt.
Misschien zorg je ervoor dat iemand anders zich ook zo voelt.
Open je hart en laat wat liefde binnen. Gewoon een beetje liefhebben
kan je dromen in vervulling doen gaan.
Neem een glimlach en bewaar die voor een regenachtige dag.
Verpak hem in zonneschijn en de hemel is weer blauw.
Open je hart en laat wat liefde binnen. Gewoon een beetje liefhebben
kan je dromen in vervulling doen gaan.”
In licht en liefde,
Nel Bos
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Uit de regionale agenda
Zaterdag 23 april 2016 Gondelvaart Harmelen

Aanvang 21:00 uur tot 22:00 uur Startpunt: Sluisje - Eindpunt: Molenbrug
De Oranjevereniging Harmelen organiseert wederom het waterevenement
“Gondelvaart” voorafgaand aan Koningsdag. Iedereen wordt uitgenodigd om
gezamenlijk een boot(je) te versieren en met veel licht en muziek aan boord
de Oude Rijn af te zakken.
Geef jezelf/ je team een gekke of leuke naam en schrijf je in via
info@oranjeverenigingharmelen.nl en geef op:
- De naam van het gezelschap/team
- contactpersoon
- 06 nummer
- vaarroute vanaf Woerden of vaarroute vanaf De Meern
- categorie jeugd of volwassenen
- e-mailadres

Bravour Shantyfestival 2016
Vrijdag 10 juni 2016: vanaf 19.30 uur, zaterdag 11 juni 2016: vanaf 10.00 uur.
Voor de tiende keer organiseert de Stichting Bravour het Shantyfestival, een
muzikaal festijn voor jong en oud. Het wordt dit keer een bijzonder festival:
Koor Bravour bestaat 15 jaar.
De Havendagen gaan dit jaar niet door. Die worden in het vervolg om het jaar
georganiseerd en komen dus weer in 2017.
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