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In april van dit jaar werd ik lid van De Krom.  Het eerste wat mij ter informatie over de club in 
handen werd gegeven was de laatste Krommert vergezeld van de opmerking: “Dit is het 
laatste papieren ‘clubblad’. We willen nu naar een digitale Krommert, maar dat lukt nog niet 
zo.” Vervolgens stapte ik in de boot en probeerde me wegwijs te maken in de vereniging.  Ik 
werd me bewust dat ik als lid ook zo in daden mijn steentje aan de club hoor bij te dragen. En 
…. Ik ben nieuwsgierig en schrijf graag. Zo meldde ik me bij Renate als belangstellende voor 
de redactie van de digi-Krommert. Nu mag ik verhalen verzamelen. Nieuwtjes over dat wat 
komen gaat, over leuke tochten, wedstrijden, feestjes, over wat ons leden zoal bezighoudt. 
Over ploegjes die ploegmaatjes zoeken, of noem het maar.  
Het is de bedoeling om elke maand een digi-Krommert te versturen, zodat we een beetje 
actueel blijven. Soms zal er veel te melden zijn, soms minder. Het voordeel van digitaal is dat 
je niet zit met drukkosten en een gewenst aantal pagina’s.  
  
Heb je wat te melden, te vragen, wil je een actie beginnen? Ik hoor het graag. Je kunt zelf een 
stukje schrijven, maar ik vind het ook wel leuk om aan de hand van een ‘interview’ een 
verhaal te schrijven. Je kunt contact opnemen via: redactie@rvdekrom.nl  
  
Hartelijke groet, 
Cora Postema 
 

Van de voorzitter 
 
Een nieuwe redacteur brengt licht aan het eind van een jaarlange redactieloze tunnel!   
En dat is goed nieuws want van menig kant heb ik de laatste maanden mogen horen dat de 
Krommert gemist werd.  Of was het vooral het dagelijkse nieuws over het wel en wee van de 
vereniging dat we missen? We zullen het zien,  zodra de nieuwsbrief of digi-Krommert  (of hoe gaan 
we deze nieuwe loot eigenljk noemen? ) het levenslicht gaat aanschouwen zullen we allengs merken 
of het de berichten waren die we misten of dat kleine blauwe boekje dat soms zo lekker op je 
nachtkastje kon liggen wachten.  

Natuurlijk gonst het op de loods ook van de berichten en nieuwtjes maar toch siepelt niet al het 
nieuws door. Want: 

 wisten jullie dat  
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…. ons PR lid Renate Schreurs, inmiddels Renate Geven heet nadat 
ze op 17 oktober  in Woerden haar ja-woord gaf  aan haar Rik.  Bij 
het verlaten van het stadhuis waren er op die prachtige dag ook 
Krom peddels om een ereboogje te vormen om het bruidspaar 
naar oud Achterhoeks-gebruik door heen te laten lopen.   

…. Piet en Jenny Snel deze zomer  40 jaar getrouwd waren.   

…… er ook de nodige commissie wisselingen zijn geweest ? Tineke Hamwijk gaf het midweekstokje 
over aan Jos Maas en Renate Derksen gaf na 5 jaar de instructie over aan  MarionThomas.  

….. Annemarie Hofman onze matchmaker (ploegvorming) en instructeur gaat per januari de Krom 
helaas verlaten maar Roel Otten wil de ploegvorming verder op zich nemen.  

…… er inmiddels een proefproject A-roeien (dit staat voor aangepast- Roeien) is gestart onder leiding 
van Rob de Graaf  en dat er inmiddels 3 dames/roeiers met groot enthousiastme van deze vorm van 
roeien gebruik maken.  

Nieuwtjes nu snel op de website 

Dat André Derksen het wereldrecord ergometeren op zijn naam bracht kan niemand ontgaan zijn. 

Niet alleen de lokale pers heeft daar de nodige aandacht aan gegeven, ook op onze website stond  

het bericht al bijna voordat André enigszins versuft zijn laatste haal maakte. De snelheid waarmee de 

laatste tijd de berichten de site bereiken is mede te danken aan ons nieuwe lid Arjan Engelhard, die 

samen met Cora en Cécile Witteveen er voor zorgt dat er dynamiek in ons digi-domein komt. Jeroen 

Vink blijft ook op de achtergrond beschikbaar. Met dit hele team rondom de website moet het gaan 

lukken om de informatie stromen vice versa op gang te krijgen. In ieder geval  is er de laatste weken 

al aantoonbaar meer te lezen op www.rvdekrom.nl, onder het kopje ‘Nieuws’.  Er is nieuws over de 

snerttocht, de doop van de nieuwe gladde 4 De Krom en het blik dat gewonnen werd op de Goudse 

Mijl  in de Van Teijlingen met een ploeg van nieuwe en ervaren roei(st)ers.   

En dan een recent bericht dat wij als bestuur  zelf op de site lieten plaatsen: de drie 

bestuursvacatures die er aankomen in maart 2015 bij de ALV. De bestuurstermijn van André, 

Maarten en mijzelf loopt dan definitief ten einde. Zes Jaar (2 x 3 jaar) hebben we er dan opzitten, dat 

is een lange tijd. We kijken met voldoening terug op de laatste jaren waarin we  veel met elkaar 

hebben kunnen bereiken, maar de tijd is rijp om het stokje over te dragen.  We benaderen inmiddels 

leden maar we kennen niet iedereen en zeker niet ieders ambitie. Dus aarzel niet om je 

belangstelling voor een bestuursfunctie (secretaris@rvdekrom.nl) uit te spreken, graag zelfs.    

Ons terrein en contacten met gemeente 

Wat betreft ons terrein en wat er zich omheen afspeelt is er ook nog het nodige te melden. Allereerst 

natuurlijk de informatie bijeenkomsten die we de 3e week van december hebben over mogelijke 

scenarios voor een lange termijn lokatie garantie.  Maar los daarvan zijn er ook andere 

ontwikkelingetjes te melden zoals de nieuwe brievenbus aan het hek, die onze  Postbus 309 heeft 

vervangen. We besloten de postbus op te zeggen omdat we voor minder geld en met meer gemak de 

post aan huis kunnen ontvangen.  Het terrein onlangs verfraaid met hortensias en houtsnippers. Niek 

Hoogenboom heeft zich daar voor ingespannen met de nodige handjes van leden. Het woerdens 
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bedrijf Kromwijk Boom en Landschap Verzorging heeft de houtsnippers geleverd in ruil voor een 

roeiclinic in het voorjaar.  Misschien is het ook opgemerkt dat er inmiddels een nieuwe ‘huurder’ van 

het HDSR terrein is, de overbuurman die zijn marktkramen daar nu opslaat. RV de Krom is bij de 

vergunningverlening keurig door de Gemeente gehoord en we hebben dat meteen aangegrepen om 

onze wens kenbaar te maken van een vrije doorgang van de insteek haven.  

Dat bracht ons weer terug in gesprek met de gemeente die de eigenaar is van de insteekhaven (zoals 

ons haventje heet). En afgelopen 10 december kon dat mooi worden voortgezet toen wethouder 

Margot Stolk op bezoek was met de heer Wijkun Lam, de juridsich advieur vastgoed van de 

gemeente en de heer Pepijn van de Burgt, die het gemeentelijk sportbeleid schrijft. Het was leuk dat 

er de nodige midweekers bij waren, zodat de wethouder de roei bedrijvigheid kon aanschouwen en 

we daarna een geanimeerd koffietafel gesprek konden voeren in de loods. Margot Stolk die ooit de 

opleiding lichameljke opvoeding volgde, toonde warme interesse in de vereniging en zei haar volle 

medewerking toe waar de Gemeente dat kon geven. Uiteindelijk kwam ook de suggestie op tafel 

voor een personeels-uitje bij de Krom.   

Oproep: ‘Laat je zien… !’   smoelenboek en nieuwjaarsreceptie 

Laat ik dit bericht besluiten met een oproep aan oude en vooral nieuwe leden om je eigen A4-tje met 

fotootje in het smoelenboek te voegen dat in de loods ligt.  Dat maakt het gemakkelijker elkaar te 

leren kennen. En ik wil aandacht vestigen op de vlaggetjes die in de loods hangen, een soort hangend 

smoelenboek,   gemaakt door  Truus Hoogenboom  als bijdrage aan het botenfonds.   Doe mee en 

laat je fotootje vrolijk boven de koffie tafel wapperen.   

De nieuwjaarsreceptie 2015 vindt plaats op 10 januari van 12:00 tot 14:30 uur. We hopen iedereen 

daar te zien! 

Maar eerst hebben we nog Kerst en Oudejaarsavond. Heb fijne december dagen en een veilig, 

gezond en sportief begin van 2015.  

Cornélie van Waegeningh 

Toertochten 

Op 24 januari 2015 wordt er een Bikkeltocht gehouden, georganiseerd door RV Alphen. De tocht gaat 
van Alphen, Bodegraven, Woerden, Uithoorn en dan weer Alphen en is 54 km lang. Meer informatie 
kun je vinden op onze website onder het kopje ‘nieuws’.  

Meer lezen? 

Nieuwsgierig geworden naar meer nieuws van de Korm? Op de website kun je meer nieuws lezen en 

na inloggen op het ledengedeelte kun je zien wat er nog meer op agenda staat. www.rvdekom.nl  

 

 

http://www.rvdekom.nl/

