NIEUWSBRIEF STRAND HORST
Ermelo, maart 2019
Tot nog toe hebben we een zachte winter en veel kou zal er niet meer komen. 19 april 2018
was de 1e zomerse dag en dat zou dit jaar zo maar weer kunnen gebeuren. Dat is al over ca.
5 weken. Maar voor het zover is willen wij u graag van het e.e.a. op de hoogte stellen.
UW BOOT HET WATER IN?

TELSTAR SURFCLUB & WEBCAM

Maak tijdig een afspraak, zeker als het om de zaterdag
gaat. Het is nu al mogelijk schepen te water te laten
die vooraan staan. De boten in de loods willen wij
graag half april in het water hebben.

Op 15 min. loopafstand vindt u Telstar Surfclub. De
perfecte plek voor terras aan het water, heerlijk
restaurant, trouw-, feest- en receptie-locatie aan het
strand! Incl. food- en drink-arrangementen. De
surfer/kiter kan er ook overnachten. Voor de webcam
Wolderwijd kijk op http://www.telstarsurf.nl/webcam

Denkt u er aan dat u voor 1 april in uw eigen box ligt?
Heeft H2O Sports uw boot winterklaar gemaakt dan
kunt u bij hen navragen of uw boot het water in kan.
(0341-550565). Wees op tijd, zij hebben het druk!
HISWA MAKELAAR - BOTEN GEVRAAGD
BLAUWE VLAG OOK WEER IN 2019
2018 is een
goed jaar
geweest.
Overweegt u
uw boot te
verkopen?
Wij doen het
graag voor U.
De verkoop
en aankoop
van een schip gaat conform de Hiswa Voorwaarden.
Ligplaatshouders kunnen tijdens de verkoop gebruik
blijven maken van hun boot!

WERKLOODS IS ER VOOR U!
Ook in 2019 is de
werkloods beschikbaar.
U kunt deze per dag, per
week of langer huren om
uw schip op te knappen.
Op het havenkantoor
kunt
de
tarieven
daarvoor opvragen. De loods biedt plaats voor
schepen tot max. 14 meter lang.

Al 10 jaar is Jachthaven Strand Horst de trotse houder
van het kwaliteitskeurmerk “Blauwe Vlag”.
Om deze internationale erkenning te behouden
dragen wij dagelijks zorg voor schoon en veilig
(vaar)water. Dit resulteert in een mooie natuur en een
jachthaven met een gezond milieu.
Draag ook bij en wees a.u.b. zuinig met elektra- en
waterverbruik. Houd uw boot en steiger netjes.
H2O SPORTS WATERSPORTWINKEL
H2OSports Strand Horst bestaat al meer dan 25 jaar
en is een begrip in de watersport. Onze technische
kennis is op professioneel niveau, van kleine
opdrachten zoals reparaties en onderhoudswerkzaamheden van motoren en elektrische installaties, tot een
complete refit van uw jacht. Wij zijn van alle markten
thuis. Van rubberboot tot megajacht, een diesel- of
benzinemotor. H2Osports heeft ook een ruim
gesorteerde watersportwinkel. Ze zijn dealer van o.a.:
Suzuki, Yanmar, Suzumar, Nimarine, Mastervolt,
Whisper Power, Riwax, Epifanes.
www.h2osports.nl
info@h2osports.nl

EEN NETTE BOOT IS EE N LUST VOOR HET OOG!
Wij vragen u
vriendelijk uw
boot netjes,
schoon en veilig
te houden.
Slecht onderhoud werkt ook
ongevallen in de
hand.
Onderhoud kunt u ook uitbesteden! Jachtschildersbedrijf Anton staat voor degelijke kwaliteit. Het is een
betrouwbaar bedrijf dat afspraken nakomt en gunstige
prijzen hanteert. Voor advies en offertes T. 0623289972 of www.jachtschildersbedrijfanton.nl
info@jachtschildersbedijfanton.nl
SCHONE BRANDSTOF!
Van 08.30 – 18.00 uur kunt u bij ons tanken. Wij zijn
bezig om in 2019 een blend van blauwe diesel aan te
bieden. Dit is een schonere en milieuvriendelijkere
brandstof met minder fossielen en minder CO2
uitstoot. U bespaart brandstof en u draagt bij aan een
schoner milieu. Tevens kunt u aan het pompstation uw
bilgewater onder de motor wegzuigen en uw
toiletwater wegzuigen middels 2 pompen.
INTERNET KPN HOTSPOTS GRATIS
Er zijn antennes bijgeplaatst wat het bereik heeft
bevordert. Zoals u van ons gewend bent is het gebruik
van internet gratis! Inloggen zonder wachtwoord.
Inloggen doet u zonder wachtwoord.
BENT U LANGERE TIJD WEG MET DE BOOT?

WOENSDAGAVOND COMPETITIE ZEILEN
Voor de zeilers wordt ook dit jaar weer de WAC
georganiseerd in samenwerking WSV Zeewolde. Voor
meer info http://www.wvzeewolde.nl
MILIEUREGELS ZIJN BELANGRIJK, HELPT U MEE?
Graag al het afval daar waar het hoort.

Lege jerrycans bij de afspuitplaats in het milieuhok en
accu’s in de accubak. ALVAST BEDANKT!
NIEUWE STEIGERS
In 2017 zijn we begonnen met het vervangen van de
steigers. Hiervoor gebruiken we dekplanken van recycled
afvalplastic. De F-steiger is klaar en met de C-steiger zijn
we halverwege. Er komen digitale elektrakasten en
nieuwe verlichting.
15 UNIEKE EILANDEN IN DE RANDMEREN
De 15 unieke ongerepte eilanden op de Randmeren
worden beheerd door Gastvrije Randmeren. Na 16.00
betaalt u € 0,80 per lengtemeter. Er is ook een
seizoenskaart verkrijgbaar www.gastvrijerandemren.nl
GROOTSTE ZOMER BRADERIE IN ERMELO
ww

Vanaf 23 juli 2019 iedere dinsdag van 18.00-22.00 de
grootste braderie van de Veluwe.

Denkt u er aan ons op de hoogte te stellen wanneer u
voor langere tijd weg bent met de boot?
DE WATERSPORTVERENIGING WSV
WSV heeft geïnvesteerd in de aanschaf van 6
optimisten. Hiermee kan de jeugd kennis maken met
de zeilsport o.l.v. een deskundige. Het gaat om de
basisbeginselen van het zeilen maar vooral plezier op
het water. Ook worden er regelmatig activiteiten en
cursussen georganiseerd. Word lid (€ 25,00) van WSV
en kijk op www.wsvermelo.info .

Dick, Andre, Marcel, Jesse, Erna, Hennie, Irena,
Julian, Robert en Jonathan wensen u een fijne zomer!
FACEBOOK / TWITTER STRAND HORST
Volg en Like ons op Facebook of Twitter, Dank U!
www.facebook.com/havenstrandhorst

