Nieuwsbrief nummer 14

Bekijk de webversie

Uitnodiging BBQ zaterdag 5 september...

Aan alle leden en donateurs van HWS De Sporthaven
BBQ - zaterdag 5 september
Zoals in onze vorige nieuwsbrief aangekondigd nodigen wij u
van harte uit voor ons feestje met een heerlijke BBQ en
livemuziek.
Zaterdag 5 september beginnen we om 16:00 uur.
De tuin zal ingericht worden met voldoende zitjes op ruime
afstand er zal een buitenbar komen en grote overkappingen bij
enige dreiging van minder mooi weer, al hebben we wel
prachtig weer voor deze dag besteld!

De BBQ is gratis voor onze leden, introducees en donateurs betalen € 7,50 pp.
We werken uitsluitend met aanmeldingen via telefoon, email of persoonlijk bij Anja van Strijland.
Geef s.v.p. op met hoeveel personen u denkt te komen zodat wij de voorbereiding kunnen
starten, aanmelden kan tot en met 31 augustus.
De gegevens voor aanmelding zijn:
Anja van Strijland 06-282 056 06 of hwsdesporthaven@gmail.com
Dit feest komt dit jaar in plaats van onze normale feestjes opening- en sluiting vaarseizoen die
dit jaar door de corona niet door kunnen gaan. Kom allen gezellig langs.

Waarschuwing: botulisme gevaar!
Het mooie weer heeft zo ook zijn nadelen ook voor het water
in onze haven. Afgelopen week zijn er diverse dode eenden
en vissen uit het water gehaald en is ons water als besmet
aangeduid. Zwemmen is dus niet verantwoord ook moet u
oppassen met het verwijderen van dode dieren uit het water.
Ziet u dode dieren in het water meldt dit dan bij onze
havencommissaris.
Bron: Zwemwater.nl
Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging, veroorzaakt door een bacterie die veel voorkomt
in water met een laag zuurstofgehalte. Voor deze bacterie zijn temperaturen boven 20°C en een
eiwitrijk milieu (bijvoorbeeld een dode vogel) ideale omstandigheden. De bacterie vermeerdert
zich dan zeer snel en scheidt daarbij een giftige stof (botuline) af.
Vooral watervogels en vissen worden hierdoor getroffen. Ze vertonen
verlammingsverschijnselen en stikken uiteindelijk. Omdat botulisme zeer besmettelijk is voor
dieren, is het van belang dat zieke en dode dieren zo snel mogelijk worden verwijderd.
Voor mensen vormt botulisme in zwemwater ook een gevaar. Niet zozeer vanwege de botuline,
maar vanwege de kans op besmetting door allerlei andere ziekteverwekkers die in de rottende
kadavers voorkomen. Ga daarom niet het water in op plaatsen waar dode dieren drijven en laat
er ook geen kinderen spelen.
Raak de zieke of dode dieren niet aan. Meld aan GGD, gemeente, beheerder of provincie dat u
een dood dier heeft gezien.

Anja van Strijland
Op 9 augustus heeft Anja bij onze vereniging haar 60e verjaardag gevierd in besloten kring.
Dit was een prachtig feest met mooie, smakelijke en gezellige momenten.
Namens ons bestuur Anja nogmaals van harte gefeliciteerd.

We hopen op uw komst, pas op elkaar en blijf gezond.
Vriendelijke groet,
Het bestuur van HWS de Sporthaven

hwsdesporthaven.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u hwsdesporthaven@gmail.com toe aan uw adresboek.

