Beste bootganger,
Over een week gaan we met z’n allen een feestje bouwen op onze boot!
In deze email vind je informatie over waar je moet opstappen en andere praktische zaken. Lees het
goed door.
OPSTAPPLAATS:
Zorg dat je uiterlijk 11.30 uur aanwezig bent op de locatie Zouthaven.
https://www.google.com/maps/@52.3778122,4.9115704,18.62z
Rob van der Sanden zal vanaf ca. 11.15 bij de Zouthaven aanwezig zijn met een regenboogvlaggetje
met “De Kringen boot 37” erop. Zodra de boot er is hebben we ca. 15 minuten om allemaal aan
boord te gaan. Daarna moeten we eerst naar een andere locatie varen waar de parade wordt
samengesteld. Vanaf het moment van vertrek vanuit de Zouthaven is er GEEN mogelijkheid meer om
elders aan boord te komen of er tussentijds vanaf te gaan. Aan boord is een toilet.
AFSTAPPLAATS
Aan het einde van de Parade (zo rond 17.30-18.00 uur) leggen we aan bij de Westerdokskade, Steiger
C.
https://goo.gl/maps/ko3mb3akE5RyxvUZ9
Je mag pas van boord na aanwijzingen van de crew. We komen dus niet terug op de opstapplek; wel
zullen er pendelbussen zijn die je kunnen terugbrengen naar de Zouthaven.
DRESSCODE
Zoals aangegeven, dresscode is witte broek/rok/jurk. Van ons krijg je een T-shirt in De Kringen-stijl.
Heb je nog geen witte broek (kort of lang) of een witte rok? Regel die nu het nog kan. Op onze boot
draag je bij aan de uitstraling van De Kringen naar het publiek toe. Daarom is (half)naakt op het dek
staan niet toegestaan.
AAN BOORD:
Er is geen aparte afgesloten ruimte om spullen op te bergen, dus beperk je bagage tot het minimum.
De organisatie is niet aansprakelijk voor eventueel verlies of diefstal.
Fris, bier, wijn en water staat gekoeld in een grote bak met ijswater. Er zijn in beperkte mate snacks
maar breng zelf ook wat eten en lekkers mee. Je kunt in principe tot ongeveer 17:30 uur niet van
boord. (onder voorbehoud van de omstandigheden ter plaatse)
Help mee om het netjes te houden aan boord door afval in de vuilniszakken te doen. Gooi geen afval
overboord.
ALCOHOL
Alcoholmisbruik en drugsgebruik worden niet getolereerd. Indien er signalen zijn dat je dronken
bent, heeft de crew het recht je een alcoholverbod op te leggen; dronkenschap vergroot immers de
kans op onveilige situaties.
NOG EVEN DIT
•
Volg altijd de aanwijzingen op van de crew, schipper, organisatie en hulpdiensten.
•
Verlaat nooit de groep zonder je af te melden bij de crew, ook niet bij calamiteiten.
•
Vuurwerk of brandende voorwerpen zijn niet toegestaan.
•
Geen wapens of op wapens lijkende voorwerpen aan boord.
•
Let op bij bruggen dat je je niet stoot of dat je te dicht bij de muren staat.
•
Houd in de gaten of het met de mensen in je naaste omgeving goed gaat. Vertrouw je iets
niet, of wordt iemand onwel, waarschuw dan altijd iemand van de crew. Er is sowieso een BHV’er
aan boord voor noodgevallen.

FOTO'S EN PRIVACY
Er worden foto's gemaakt op de boot. Als je op de boot staat geef je toestemming dat deze foto's
gebruikt kunnen worden voor publicatie op onze site, sociale media of Nieuwsbrief.
PRAKTISCHE INFORMATIE
Reizen naar Amsterdam.
Parkeren in de binnenstad is duur en bovendien heeft Amsterdam een milieuzone. Daarom is het
beter, indien je met de auto komt, deze bij een P+R Transferium te parkeren en vandaar verder te
gaan met het openbaar vervoer naar het Centraal Station.
Zie:
https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeren-reizen/
De Zouthaven is op loopafstand van het Centraal Station; plan je reis via www.ns.nl zodat je op tijd
bij het verzamelpunt bent.
JE PERSOONLIJKE CHECKLIST
Wat voor weer het wordt op 6 augustus valt nu nog niet te zeggen; bekijk zelf of je een paraplu of
zonnebrandcrème nodig zult hebben. Denk ook aan gehoorbescherming en eventueel een extra set
droge kleding - ook handig als je naar een afterparty wilt gaan!
Neem indien noodzakelijk ook wat te eten mee. Zelf alcoholische dranken aan boord meenemen is
niet toegestaan. Er is genoeg aan boord en het is ook nog eens gratis.
GEZONDHEID:
Hoewel Corona niet meer zo’n prominente rol speelt, is het er nog steeds. Houdt rekening met elkaar
en test jezelf desnoods voor je naar de boot gaat. Test je positief, dan gaat het feest helaas niet
door ☹ Dit geldt natuurlijk ook voor andere besmettelijke ziektes.
Met een bewijs van je positieve test kun je je inschrijfgeld terugvragen – stuur dan een email
naar penningmeester@dekringen.nl onder vermelding van de naam op je kaartje en bewijs positieve
test.
CONTACT OP DE DAG ZELF
Wil je op zaterdag om welke reden dan ook snel telefonisch contact met ons, dan kun je bellen of
appen met Rob van der Sanden via 06-20862062.

Goed, dit was een hele waslijst 😊 Desalniettemin…. Heb je vragen, stuur even een mail
naar info@dekringen.nl
Ten slotte….. Veel plezier & een behouden vaart door de Amsterdamse Grachten!
Met vriendelijke groeten,
Werkgroep Canal Parade Amsterdam
Cees Vlasblom & Rob van Dijk

