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Het Nieuwe Botenhuis ligt prachtig mooi te zijn in de haven. Binnen is het grotendeels af en in de 
botenopslag is er continue ontwikkeling om alles nog beter te maken. 
De kantine is een mooie grote ruimte waar coaching gesprekken worden gevoerd voor en na het 
roeien, waar overleggen plaatsvinden tussen de commissies of met gasten, waar we nieuwe leden 
verwelkomen en het allerbelangrijkste: waar we elkaar ontmoeten met koffie, thee en nog meer.  
 
Deze ruimte kunnen we nog veel meer benutten…….  
Wij, Emmy Mijnhout en Margareth van Eijden, zijn benaderd om mee te denken hoe we hier een 
invulling aan kunnen geven. Nu hebben we zeker wel ideeën, maar het gaat niet om ons alleen, wij 
willen ook graag input van jullie, alle leden jong en oud. Hoe vaak je roeit of hoelang je roeit is niet 
van belang. Je bent lid van de vereniging en wij, de leden, zijn/maken de vereniging.  
 
En hoe beginnen we nu?  
Het aankleden van ‘de kantine’ lijkt ons een belangrijke start. Nu is dit nog een zeer functionele 
ruimte, waar de ziel van Isala ontbreekt. 
Ons voorstel  is dan ook te starten met ‘Kunst’ aan de muur: 

• Aan de Zutphen-zijde de skyline van de  
• Aan de havenzijde sfeer zwart/wit foto’s van het oude Isala botenhuis  
Jullie stemmen hierover of we met deze aankleding van de ruimte een start maken……  
 
Verder zijn er volop ideeën, zoals bijvoorbeeld: 
• In de gang van de kleedkamers een geschilderd muurvlak te gebruiken voor foto’s, riemen met 

medailles etc.  
• Voor de sportruimte (ergometers) zijn er ideeën die nog niet gerealiseerd zijn.   

• Het geven van namen aan de verschillende ruimtes 
• Een warmere uitstraling creëren, bijvoorbeeld met planten …..  
 
Hoe kunnen we deze ruimte nog meer onze  gebruiken? En belangrijker, leuke middagen en avonden 
met elkaar maken, zodat we ons Botenhuis tot een prettig botenhuis voor alle leden maken.  
 
We horen verhalen uit het verleden dat er… een portclub is geweest, samen werd gegeten, een film 
werd gedraaid of samen naar roeiwedstrijden werd gekeken. Hoe leuk is het om dat weer tot leven 
te brengen. 
 
Van jullie, de leden, hopen we de ideeën te krijgen,  waarbij het onze rol is om te ondersteunen, mee 
te denken, en waar nodig te helpen om de activiteit mogelijk te maken. Wij zien erop toe dat er een 
evenwichtige verdeling van activiteiten komt zodat de wensen van alle leden aan bod kunnen 
komen.   
 
Hoe we ‘onszelf’ precies moeten noemen (want we zijn niet ‘een commissie’), daar zijn we nog niet 
uit.  
 
 
 


