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KoliBrief 
Nummer 29, juli 2017 

Beste VKZ leden, 

Dit is de KoliBrief die jullie wordt aangeboden door het redactieteam bestaande uit Heiko Glansbeek, Jan en 
Berry van Bueren , Gerrit Suijdam, Marcel Oosterveld en Jurrien Jongbloed. Meer informatie kun je vinden op 
www.kolibrizeilers.nl  Een actueel overzicht met evenementen met on line inschrijving, evenementenverslagen 
en eigenlijk alle communicatiefuncties waar vroeger de Kolibries voor werd gebruikt. We hopen dat wij met 
deze nieuwsbrief beantwoorden aan de verwachtingen. Voor aankomende nieuwsfeiten ontvangen we graag je 
bericht; bij voorkeur per e-mail redactie@kolibrizeilers.nl  

Waar een Kolibri allemaal goed voor is. 

Door Fred en Leni v Mourik 

Al een paar jaar speelden we met de 

gedachte om het zeilen (wat we al zo'n 30 

jaar doen) af te wisselen met een 

motorbootvakantie. 

We willen graag de kleine kanaaltjes en 

rivieren op om voor ons nieuwe havens te 

bezoeken. Het vaargebied wordt dan ineens 

een heel stuk groter. Vooral Leni wilde wel 

eens wat anders dan het grote water op. 

Lees het volledige verhaal van een 

bijzondere tocht van een 6.60 op de site. 

 

Vergane glorie 

 

Vanaf de receptie van de camping  
Municipal van Poix-de-Picardie, biertje bij 
de hand en de TV op de Tour de France. 
 
Ab Bult zat wat te mijmeren en heeft een 
stukje geschreven over vergane glorie. 
 
Ook dit is terug te vinden op de site. 
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IJsselmeer-/museaweek 19-26 augustus: 

Binnenkort is het zover, een 

IJsselmeerweek die gekenmerkt wordt door 

het bezoeken van diverse musea, wat te 

maken heeft of heeft gehad met de 

voormalige Zuiderzee. 

 

Start zaterdag de 19e augustus, Houtrib- 

haven Lelystad 

Plan en weer bespreken om 9.00 uur, om 

vervolgens 9.30 uur te gaan varen naar 

Enkhuizen of Stavoren, afhankelijk van de 

wind. 

In de middag bezoeken van het 

Scheepvaart-/Openluchtmuseum in 

Enkhuizen of het Woudgemaal in Lemmer. 

 

 

 

Zeelandweek 

De Zeelandweek heeft nu 9 inschrijvingen 

en een aantal mensen extra die naar de 

mosselmaaltijd in Bru komen - een traditie 

wordt voortgezet. 

 

Zondag. 

Varen in overleg naar…….; en ook hier 

zullen we wederom een museum gaan 

bezoeken. 

Kortom, een educatieve zeilweek met de 

mogelijkheden tot het bezoeken van: 

- Stoommachine Medemblik 
- Fries Aardewerkmuseum Makkum 
- Schaatsmuseum Hindeloopen 
- Bakkerijmuseum  Medemblik 

 

Het meenemen van een museumkaart kan 

ik sterk aanbevelen, daar de meeste musea 

deze accepteren. 

Doel van deze week is er een gezellige 

week van te maken - een combinatie van 

zeilen en leerzame wetenswaardigheden. 

Inschrijven via de website en dan hoop ik 

jullie te kunnen ontmoeten op de 19e. 

Vriendelijke groeten, 

Jurrien Jongbloed 

WipEout2 Kolibri 900 

 

 

 

 


