Leisureweek 2005: Hollandse plassen
Het evenement start op zaterdag 23 juli bij
watersportvereniging Nieuwe Meer, Stommeerweg
2 te Aalsmeer. Het evenement zal omstreeks 20.00
uur met een kopje koffie op de kant geopend
worden.

Zondag 24 juli varen/zeilen we via de
Westeinder en de Kaag naar Sassenheim. We
verblijven daar in jachthaven Jonkman. De
jachthaven is te vinden in de Sassenheimer
sloot net voor de spoorlijn Leiden-Schiphol
(aan stuurboordszijde).

Maandag 25 juli gaan we via de Kagerplassen naar Leiden we kunnen daar via de Zijl de
passantenhaven, na de Schrijersbrug, bereiken (bijna in het centrum van de stad). Reken er mee
dat er geen electra beschikbaar is.

Dinsdag 26 juli blijven we in Leiden. Leiden heeft
een
mooi
standshart,
een
uitgebreid
winkelcentrum en bovendien is er op cultureel en
historisch terrein heel veel te bewonderen. De
organisatoren kunnen u bij de keuzes dan
informeren en adviseren.
Woensdag 27 juli varen we naar het Kaageiland.
We overnachten daar in Jachthaven Kaagdorp,
Julianalaan 1c.

Donderdag 28 juli is het Braassemermeer onze volgende bestemming. We verblijven hier in
jachthaven De Brasem, plantage 37 te Oude Wetering.

Vrijdag 29 juli varen we zeilend via de Westeinder naar uiteindelijk de Nieuwe Meer. We zullen
vervolgens een gedeelte van de nacht doorbrengen in Amsterdam om ons via de zogenaamde
staande mast route naar het IJ te begeven.
Voorafgaande aan de nachtelijke doorvaart verzamelen we bij de wachtsteiger van de Nieuwe
Meerschutsluis.
Op de brede graskant naast die aanlegplaats zullen we de traditionele BBQ houden. Dit is tevens
het einde van de Leisure week.
Wij raden u aan vooraf af te spreken wie de Bob zal zijn, want ook schippers worden in
Amsterdam steekproefsgewijs gecontroleerd (max. toegestaan: 0,8 ..)..
Contoleer ook tijdig uw navigatieverlichting: boordlichten, wit toplicht en heklicht.
Na het passeren van Amsterdam kunt u desgewenst wat uurtjes uitrusten in het Westerkanaal
(aan de Houtmankade) of direct doorvaren richting Markermeer. De Schellingwouderbrug en de
Oranje sluizen worden 24 uur per dag bediend.
Tijdens de Leisure week kunnen uiteraard ook plannen gesmeed worden voor een vervolg naar
bijvoorbeeld de Wadden. De individuele wensen kunnen dan zo goed mogelijk gecombineerd en/of
op elkaar afgestemd worden.
Mocht er in de te bezoeken havens gelegenheid zijn voor een spelletje jeux des boules of
badminton dan kan ieder zich daar desgewenst aan overgeven. Er worden echter geen
competities georganiseerd. Heeft u belangstelling, neem dan uw ballen of shuttles en rackets
mee.
Aanmelden voor de Leisure week:
- bij Nick: 0297 53 20 55 of via e-mail: ginfizz@tiscali.nl
- of via de website: http://home.planet.nl/~HETTIEW/Leisureweb/aanmelden_evenement.htm
Graag tot ziens bij het evenement!!
Nick van Ginhoven
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