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Watersportvereniging Blijdorp
Haventerrein: Houtstraat 45
3041 JD Rotterdam
Secretariaat: p/a Juliana van Stolberglaan 82
3061 CK Rotterdam
Tel: 010 – 4655200
Mobiel: 06 – 53243677
Email adres: secretariaat@wsvblijdorp.nl
Bank:

IBAN: NL20INGB 0009152386

Website:

www.wsvblijdorp.nl
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Emailadressen bestuur:
Voorzitter: Frits de Haas voorzitter@wsvblijdorp.nl
Secretaris: Nico Littooij secretariaat@wsvblijdorp.nl
Penningmeester: Marcel van Schaaijk
penningmeester@wsvblijdorp.nl
Havenmeester: Ton van Os
havenmeester@wsvblijdorp.nl
Mobiel: 06 19961939
Ledenadministratie: Eric Seele
ledenadmin@wsvblijdorp.nl
Bestuurslid Alg: Nico van Marle
2esecretaris@wsvblijdorp.nl
Bestuurslid Alg: Natalie Cristina
2epenningmeester@wsvblijdorp.nl
Bestuurslid Alg: Ton van Os
techcom@wsvblijdorp.nl
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Geachte gast,
U bent te gast bij WSV Blijdorp in Rotterdam en wij
heten u van harte welkom.
Watersportvereniging Blijdorp bestaat sinds 2001
en is een fusie vereniging van 3 oude verenigingen
die meer dan 75 jaar hebben bestaan. Op 3
plaatsen op onze terreinen vindt u nog
naamborden die verwijzen naar de oorspronkelijke
verenigingen.
WSV Blijdorp is met haar ruim opgezette
jachthaven een oase van rust in een heel druk
Rotterdam.
Onze jachthaven is strategisch gelegen tussen de
grote rivieren en het rustige binnenwater. U kunt
via de Parksluizen direct de Nieuwe Maas op maar
ook via Overschie binnendoor richting Delft en
verder richting de Kagerplassen. Lokaal beschikken
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wij over de meer dan fraaie route naar de
Rottermeren waar u onderweg de verbindingen
naar de Bergscheplassen en de Kralingscheplas
tegenkomt.
Onze jachthaven is gelegen tegenover het
Oceanium en de nieuwe ingang van Diergaarde
Blijdorp terwijl 2 busverbindingen de stad met
alles wat het te bieden heeft direct bereikbaar
maakt.
Wij werken momenteel ook aan een verbetering
van ons clubhuis en hopen dat deze
werkzaamheden niet tot grote overlast zijn tijdens
uw verblijf.
Ik wens u een fijn verblijf en hoop u later nog een
keer terug te mogen zien.
M. vr. gr.
Frits de Haas
Voorzitter
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Dagje uit in de buurt van onze jachthaven:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blijdorp Zoo (tegenover onze jachthaven)
Euromast
Beurstraverse (“Koopgoot”, centrum
Rotterdam)
Markthal (naast NS station Blaak)
Mini World (nabij NS Station Centraal)
Historisch Delfshaven
Spido Rondvaarten
Maritiem museum
Bezoek aan de SS Rotterdam (R’dam
Katendrecht)
Centraal Station Rotterdam
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Tarieven (2019):
Liggeld:
Daggeld:
Gebruik
vuilwaterpomp:
Douchegeld:

€ 1,35 per meter per nacht
€ 6,00 per schip tot 17.00 uur
€ 2,00 per keer
€ 0,50

U mag gratis gebruik maken van de waterslangen
op de steigers om uw watertank te vullen. (Niet
gebruiken om uw boot schoon te spuiten)
Tevens is er de mogelijkheid om electriciteit via de
de aansluitpunten op de steiger te gebruiken,
(Max 6 Amp).
(Alle aansluitingen zijn voorzien van een aardlek
schakelaar)
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Er is internet aanwezig in het clubgebouw en
rondom het Havenkantoor. U kunt gratis gebruik
maken van het internet dmv het WIFI signaal van
“WSV Blijdorp Gast” (Toegangscode is 22222).
Alle betalingen dienen vooraf te geschieden. Zet
duidelijk uw passantenbon zichtbaar op uw boot.
Voor uw huisvuil mag u gebruik maken van onze
vuilcontainers; deze staan naast het havenkantoor.
Schepen die langer zijn dan 12,50 meter mogen
alleen onze haven in als dat nautisch verantwoord
is en mogen niet langer verblijven dan 14 dagen.
De havenmeester zal u een sleutel in bruikleen
geven voor het passantenhek.
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Betalende gasten kunnen tot 15.00 uur de
volgende dag blijven liggen, daarna moet
wederom voor een overnachting worden betaald.
Dag-gasten staan hier los van; zij moeten de haven
verlaten voor 17.00 uur.
Heeft u een sluetel gehad dan verzoeken wij u
voordat u onze haven verlaat, deze sleutel te
deponeren in de inwerpbus van ons havenkantoor.
Het is niet toegestaan;
- Te zwemmen in onze haven,
- Om bilgewater, oude olie, defecte accu’s, lege
gasflessen en andere zaken achter te laten op
ons terrein,
- Onderhoud aan uw boot te plegen wat betreft;
lassen, slijpen, schuren en schilderen,
- Honden op het terrein uit te laten en los te
laten lopen,
- Waslijnen te spannen op het terrein,
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Op het terrein te rijden met een fiets,
bromfiets, scooter, motor, auto, boottrailers
en aanhangwagens op het terrein.

Wij wensen u een prettig verblijf in onze haven en
zien u ook in de toekomst gaarne terug.
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Belangrijke adressen en telefoonnummers:
Politie:

0900-8844 ofwel 112

Brandweer: 112
Huisarts:

Dr Bender, 010- 4157719
Burg. Baumanlaan 190,
3042 AJ, Rotterdam

Ziekenhuis: Sint Franciscus Gasthuis,
010 4616161
Kleiweg 500,
3045 PM, Rotterdam
Dierenarts: Dierenarts praktijk Overschie,
010- 4291525
Pr. Mauritssingel 37b,
3043 PB, Rotterdam
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Tandarts:

Tandartspraktijk Kaptein,
010- 4372392
Ameidestraat 37a,
3042 ED, Rotterdam

AED:

Een AED apparaat bevind zich in
in de hal van het toiletgebouw in
de boekenkast.

Bij een noodsituatie:
U bevindt zich op het terrein van jachthaven
Blijdorp,
Houtstraat 45, 3041 JD, Rotterdam
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Jachthaven WSV Blijdorp

13

Zomerboekje

2019

De omgeving van de WSV Blijdorp.
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Bedankt voor uw bezoek
en graag Tot ziens!
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