Havenclub 15 februari 2018
zondag, 18 februari 2018 13:31

Deze maand vervoegden wij ons wederom met zo'n 50 leden in Graan voor Visch . De chef
had weer een mooi menu voor ons gemaakt:
- Voorgerecht - Spaanse proeverij: Sobrasada, Pata Negra gedroogde worst en Seranoham
- Hoofdgerecht - Grietfilet, zeekraal, mosterdsaus en zalmravioli
- Nagerecht - Citroen merinque met mascarpone-ijs
Wijnsponsor was ditmaal Cees Halling van Forkliftcenter Amsterdam .

ORAM gaf ons een toelichting over de status van de soms opvallende gedachten van de
Gemeente Amsterdam (Zie ook
http://oram.nl/themas/ruimte/haven-stad/ ) en wat
ORAM hierin zoal doet.
De presentatie kunt u hier downloaden
. Het is duidelijk dat er hier voor ons allen nog werk in het verschiet ligt. Er is dan ook een
oproep gedaan om ons massaal te melden bij de aankomende hoorzitting en
ORAM
en het
Havenbedrijf Amsterdam
zo door onze aanwezigheid te steunen in hun strijd tegen de woningbouwplannen van de
Gemeente Amsterdam
in ons mooie havengebied. Zodra de datum van deze hoorzitting bekend is, wordt u hier over
geïnformeerd.

Ook Mannes had hier wat over te zeggen. Zijn nieuwste gedicht droeg hij dan ook op aan de
Amsterdamse gemeenteraad
.

Verder zijn er deze avond twee nieuwe leden geballoteerd en begroetten we een herintreder:
- Rianne Pels, Manager Operations & Compliance van DFDS Seaways
- Martine Willekens, Communicatiemedewerker bij ORAM en
- Menno van der Valk, in 2013 lid geworden toen hij nog werkte bij Dura Vermeer, maar na een korte periode geen lid te zijn geweest - sinds november 2017 in dienst bij
ORAM
als medewerker Zuidas & Bereikbaarheid en met veel enthousiasme weer toegetreden tot onze
gelederen.

1/2

Havenclub 15 februari 2018
zondag, 18 februari 2018 13:31

Voorzitter Menno Wognum bedankte daarnaast Ingrid Meuwissen voor haar werkzaamheden
in het beheer van de website, het bijhouden van de ledenlijst en het smoelenboek en de vele
andere werkzaamheden die ze achter de schermen en in de commissie van advies verricht. Zij
ging naar huis met een prachtige bos bloemen die bijna groter was dan zij zelf!

Bekijk hier de foto's van deze gezellige avond!
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