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Zomer 2018
Vanaf begin mei hebben we bijna alleen maar mooi weer gehad, een heerlijk voorjaar dus, nu op naar een mooie zomer!
Inschrijving winterberging
De winterstalling duurt nog even, maar u kunt zich weer inschrijven voor de winterberging! Dit doet u door even op het havenkantoor langs te
komen om een winterbergingcontract in te vullen. U kunt dan ook meteen een datum prikken, we beginnen met hijsen op maandag 22 oktober.
Als uw boot met gestreken mast de kant op gaat dient u apart een afspraak voor de mastenkraan te maken op kantoor. Het strijken van de
mast gebeurt dus niet tussen het hijsen door. De tarieven voor de winterberging zijn gelijk gebleven t.o.v. vorig jaar (zie ook de tarievenlijst op de website onder ‘jachthaven’ en dan ‘winterberging en tarieven’).
Af– en aanmelden van uw schip
Indien u 1 nacht of langer met de boot uit de haven bent, verzoeken wij u vriendelijk zich af te melden. Op deze manier weten wij dat de boot
met u mee is in plaats van met ‘een ander’ en kunnen we passanten beter van dienst zijn. U kunt zich afmelden via de kaartjes langs het pad
(ter hoogte van de groene loods, het sanitair en de B-steiger), telefonisch (0299-65 55 55), per mail (info@hemmeland.nl), per marifoon
(kanaal 31) of door het even persoonlijk te melden op kantoor. Genoeg mogelijkheden dus om ons even op de hoogte te stellen, dank u wel!
Fietssticker
Om de boel overzichtelijk te houden kunt u, indien u uw fiets wilt stallen op het haventerrein, een jaarfietssticker voor 2018 afhalen op het
havenkantoor. Fietsen die op 20 juli nog geen sticker hebben, zullen door de havendienst worden verwijderd.
Krantverkoop op het havenkantoor
Tijdens de zomermaanden kunt u uw dagelijkse krantje op het havenkantoor kopen, u heeft de keuze uit de Volkskrant en de Telegraaf.
Openingstijden kantoor
Momenteel is het havenkantoor 7 dagen per week geopend van 09.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00 uur. Bijzonderheden of wijzigingen in
actuele openingstijden kunt u altijd vinden op onze site: www.hemmeland.nl.
Afmeren schip
We vragen nog even uw aandacht voor de juiste afmering van het schip: gebruik een gedegen dubbele landvast bij de boeg. Dat wil zeggen van
de kikker aan boord om de bolder op de steiger en weer terug naar de kikker aan boord. Ditzelfde geldt voor het achterschip: van de boot om de
meerpaal zelf (niet om het oog van de paalmuts!), weer naar de boot. Een achterspring om de achterste paal is ten zeerste aan te raden om
te voorkomen dat het schip tijdens harde wind bij laag of hoog water onder of tegen de steiger aankomt (hoogteverschillen van meer dan 1
meter komen voor!).
KNRM
Hierbij willen we u informeren over de mogelijkheden van hulp aan personen en/of schepen die in nood zijn geraakt op het IJsselmeer;
Op dit moment zijn er, naast de KNRM, meerdere commerciële dienstverleners actief die met vergelijkbare boten varen en daardoor moeilijk te
onderscheiden zijn van de KNRM boten. Deze bedrijven luisteren de noodoproepen uit die de KNRM ontvangt en reageren hierop. Zij zullen in
veel gevallen als eerste ter plaatse zijn omdat zij continu bemand zijn. De KNRM heeft een wat langere tijd nodig om de boot te bemannen en uit
te varen. Bedenkt u wel dat de diensten van deze commerciële dienstverleners allesbehalve gratis zijn en afhankelijk van uw verzekering wel
of niet vergoed worden.
Let wel: De KRNM vaart ook te allen tijde uit en zal u ook altijd van dienst zijn, ongeacht de omstandigheden en geheel kosteloos. U zult
begrijpen dat het voor de KNRM soms teleurstellend is dat, wanneer de oproep aan hen gedaan wordt en zij alles hebben laten vallen, zij uiteindelijk onverrichter zaken retour moeten varen. Mocht u de KNRM nodig hebben, kunt u dit op de volgende manieren doen: via het VHF kanaal
16 of via de kustwachttelefoon: 0900-0111. Er is ook een app: ‘KNRM helpt’ gelanceerd, die uw reis gemakkelijker en veiliger maakt. Ook
via deze app kunt u een noodsignaal afgeven.
De KNRM vlaggetjes zijn verkrijgbaar (€ 9,95) op het havenkantoor.
Aandacht voor het ‘Blauwe Vaantje’
De Blauwe Vlag, u kent het zeker, is een internationale milieuonderscheiding, die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die aan
de campagne deelnemen en aangetoond hebben schoon en veilig te zijn. De variant hierop is het Blauwe Vaantje, het milieukeurmerk voor
booteigenaren en schippers die zich op het water verantwoord, zorgzaam en milieuvriendelijk gedragen. U kunt dit Blauwe Vaantje ook
bij ons op kantoor krijgen door aan de ‘gouden gedragsregels’ te voldoen. U kunt op het havenkantoor het formulier met deze duurzame
gedragsregels ondertekenen, waarbij u het Blauwe Vaantje van ons meekrijgt en in de mast kunt hijsen.
Hoe meer schippers er meedoen, hoe mooier alles blijft!

We wensen u een fijne zomer toe!

