
Planning schepen naar winterstalling
2017

Positie winterstalling Data Bijzonderheden
Autoboxen hangend wo 4, do 5 en

vr 6 oktober
Boten moeten klaarliggen voor ber-
ging. Eigenaren hoeven niet aanwezig
te zijn!

Autoboxen staand (op
een bok of trailer)

ma 9, wo 11,
do 12 en
vr 13 oktober

Boten moeten klaarliggen voor ber-
ging. Eigenaren hoeven niet aanwezig
te zijn!

Grote Loods wo 18 en
do 19 oktober

Eigenaren leggen de boot klaar en as-
sisteren tijdens het bergen! Schuren
in de Grote Loods is NIET meer toe-
gestaan.

Stelconplaten (bij La-
gerwal)

vr 20, za 21 en
ma 23 oktober

Eigenaren leggen de boot klaar en as-
sisteren tijdens het bergen!

Parkeerterrein naast
het Stuurhuis

wo 25, do 26 en
vr 27 oktober

Eigenaren leggen de boot klaar en as-
sisteren tijdens het bergen!

Zware schepen op par-
keerterrein bij Stuur-
huis en bij de kraan

vr 3 november Vanaf 8.00 uur zal een mobiele kraan
deze schepen takelen. Eigenaren leg-
gen de boot klaar en assisteren tijdens
het bergen!

• Eigenaren van boten die vorig jaar ook op De Vrijbuiter in de winterstalling hebben gelegen en die geen andere
wensen hebben ingediend, kunnen ervan uitgaan dat hun boot ook dit jaar op dezelfde positie gestald zal worden.

• Nadere dagplanning wordt gemaakt door de havenmeester, Mark Kroneman. Er wordt gewerkt van 8.00 -17.00
uur. Moet u assisteren en/of wilt u weten voor welk dagdeel uw boot staat ingepland, neem dan tijdens
kantooruren (en NIET op dinsdag) contact op met Mark op 06-54730303.

• Uw hulp is altijd welkom. Wilt u gezellig een dag(deel) komen helpen met de werkzaam- heden, neem dan
contact op met havenmeester Mark Kroneman!

• Voor aanvraag, opzegging (vóór 1 september) en eventuele specifieke wensen betreffende de winterstalling, kunt
u terecht bij de “Commissie Ligplaatsen en Lagerwal”: ligplaatsen@gwvdevrijbuiter.nl

• U doet ons een groot plezier door uw schip tijdig gereed te maken voor de winterstalling en ook op tijd aan-
wezig te zijn voor het verlenen van assistentie bij het bergen. Zo weet u zeker dat uw boot naar wens wordt
opgeborgen en heeft de havenmeester genoeg hulp om de berging goed te kunnen verrichten. Wij vertrouwen
op uw medewerking! Aan het in gebreke blijven kunnen extra kosten verbonden zijn.

mailto:ligplaatsen@gwvdevrijbuiter.nl

