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VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER

3) Op zondagmiddag is er op de haven
in de tent een optreden
van "Onstuimig Schuim” met
aansluitend de oprotborrel (16.30)
en het oprotbuffet (18.00).
4) De markt met allerlei oude
ambachten en nautische artikelen.

Dag allemaal,
Begin oktober, de jachthavens worden al
leger en de winterstallingen voller. Raar, wij
zijn nog vol in bedrijf! Nog 3 weken en dan
gaan we weer los! Strontschepen worden
nog eens nagelopen en beurtschepen zijn
nog druk op zoek naar bemanningen. Afijn
de laatste puntjes op de i zodat we er weer
een fraaie oefening onder zeil van kunnen
maken
Deze editie van de Strontrace en Beurtveer
is niet alleen een jubileum(45 jaar) maar
ook ijkpunt in het bestaan van onze
“oefening onder zeil”. Op zondagmiddag, 21
oktober, zal de Beurtveer, Strontrace,
Visserij en Lierelied officieel worden
opgenomen in het register van het cultureel
erfgoed.
Het initiatief hiertoe is ooit door Willem
Plet genomen (en niet door Marieke en
Hugo zoals ik in de vorige vrachtbrief
schreef) met dit succesvolle resultaat als
gevolg.
Daarnaast hebben we net als vorig jaar
weer de volgende toevoegingen:
1) De beurtveer krijgt in Amsterdam de
kruiden voor Weduwe Joustra als
retourvracht mee.
2) De strontrace krijgt in Oude
Wetering een tafelzuur uit de regio
mee als retourvracht.

Dat zijn toch interessante toevoegingen op
ons al uitgebreide programma.
Het oprotbuffet is voor iedereen
toegankelijk en kaarten zijn te bestellen via
oprotbuffet@gmail.com.
De inschrijvingen houden dit jaar niet over
8 voor de Strontrace en ca. 16 voor de
Beurtveer.
Gelukkig nog wel genoeg voor een echte
race maar voor volgend jaar kunnen er nog
heus wel wat deelnemers bij. Misschien
kunnen deelnemers dit jaar weer nieuwe
deelnemers inspireren….
Wij zijn er ieder geval klaar voor en hebben
er zin in. Het weer begint al aardig herfstig
te worden en af en toe waait de stront al
van de dijken…. Tijd om die naar Warmond
te brengen!
Daarnaast krijg ik met dit weer ook steeds
meer behoefte mijn keel te smeren met een
Joustra-tje en daar kan de “Beurt” zijn
steentje weer in bijdragen.
Afijn wij hebben er zin in jullie ook lijkt me
dus tot ziens in Workum!
In deze vrachtbrief vind je alle info over de
komende strontweek en is wederom het
resultaat van de noeste arbeid van het
gehele bestuur.
Doe ons dus een groot plezier en lees hem.
Laurens

Vrachtbrief 89
Oktober 2018

2

PARKEERBELEID
Voor iedereen die zijn auto graag
gedurende de race in Workum wil parkeren
kan dat op de volgende plekken:
 Op de hoek van de stal, Sud 154,
Workum
 Nummer 18 is scheepwerf de Hoop.
Dus parkeerplekken die op deze
kaart worden getoond zijn in het
centrum.
http://www.zeilvaartcollegeworku
m.nl/strontweek/parkeren/

HOUD ME OP DE HOOGTE
Op www.zeilvracht.nl kun je je inschrijven
voor ‘houd me op de hoogte’ berichtjes om
op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes
van de strontrace en het beurtveer

GEZOCHT/ GEVRAAGD
OP ZOEK NAAR BEELDMATERIAAL
Om van het evenement een mooie
promotiefilm te kunnen maken zijn wij op
zoek naar hoge kwaliteit filmmateriaal
van schepen die aan het Beurtveer of aan
de Strontrace hebben deelgenomen.
Wanneer je dit hebt en ter beschikking
wilt stellen neem dan contact op met
info@zeilvracht.nl t.a.v. Ingeborg van der
Cingel.
VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Het duurt nog eventjes, maar ook voor
volgend jaar zijn we opzoek naar
vrijwilligers van 22 tot 25 oktober. Voor
meer informatie kijk op onze website:
http://zeilvracht.nl/vrijwilligers-gezochtvoor-op-het-wedstrijdschip/
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INSCHRIJVINGEN 2018
Nog niet ingeschreven, stuur dan gauw een email naar wedstrijden@zeilvracht.nl met het bij behorende inschrijfformulier:
http://zeilvracht.nl/beurtveer-strontrace/inschrijven/
Je inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld is voldaan, à €75,-!
Voor het meest actuele overzicht van de inschrijvingen kun je kijken op: http://zeilvracht.nl/beurtveer-strontrace/deelnemers/
Met vriendelijke groet,
Gerrit-Jan de Vos
wedstrijden@zeilvracht.nl
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COLOFON
REDACTIE:
Het insturen van kopij:
Inleverdatum kopij:

Renée van Hasselt
info@zeilvracht.nl
1 september 2018 (Vrachtbrief 89)

LIDMAATSCHAP

€ 25 per jaar
NL68 RABO 0103593861
t.a.v. Zeilende Beurt- en Strontvaart
penningmeester@zeilvracht.nl

BESTUUR VERENIGING ZEILVRACHT
Laurens Sinaasappel
voorzitter
Renée van Hasselt
algemeen secretariaat, website
Finy Teitsma
penningmeester
Gerrit-Jan de Vos
wedstrijdsecretariaat
Ingeborg van der Cingel
Jantien Milders-Lubbert
Jelte Toxopeus

PR, sociale media, website
Hand- en spandiensten
Hand- en spandiensten

WEDSTRIJDDATA
44e editie:

22 t/m 25 Okt. 2018

SOCIALE MEDIA

www.zeilvracht.nl

www.facebook.com/VerenigingZeilvracht

@beurt_stront
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06 - 21 50 63 36
06 - 20 40 52 86
06 - 20 89 80 07
06 - 37 33 62 99
wedstrijden@zeilvracht.nl
06 - 10 95 38 45
06 - 23 23 68 38
06 - 55 97 15 21

Afzender:
Vereniging Zeilvracht
Oosterhavenstraat 92
1601 KX Enkhuizen V

Geef svp je (vernieuwde) e-mailadres door aan info@zeilvracht.nl
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