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Van de voorzitter 

 
Met de winter in aantocht en toch lekker 

kunnen werken aan je boot. 
De loods is momenteel goed bezet en zoals 

het er nu naar uitziet helemaal vol geplant tot 

mei 2020. Het blijft natuurlijk een geweldige 

optie om al vroeg aan je boot te werken. 
Boegschroeven zijn populair en worden volop 

door leden aangeschaft of aangepast. 
Ik zelf heb ook goed gebruik gemaakt van 

deze optie die ons als haven zo speciaal 

maakt. 
Iedereen kan en wil je wel advies geven over 

hun eigen ervaringen. Het mooie is ook dat er 

nogal wat voorbeelden op de bokken liggen 

om te zien hoe het moet. Ook blijkt dat samen 

inkopen en elkaar helpen de beste methode 

is. Wat wel altijd verassend is, is wat gaat je 

buurman in de loods aan zijn boot doen. 
Gaat hij schilderen dan sta je in die stank en 

gaat hij schuren krijg je ook altijd wel wat stof 

mee. Lassen en slijpen blijft 

helemaal impopulair, het geeft stank en een 

hoop herrie. Ja dat zou je eigenlijk buiten 

moeten doen, maar het blijft opletten, de 

wind neemt snel stof mee en waait overal 

naar toe. Het afschermen van je werkplek is 

zeker zo belangrijk en kun je zelf doen en je 

buurman natuurlijk ook. Ook door 

aanpassingen in de hal zou het werken 

veiliger kunnen en minder stressvol voor je 

buurman zijn. We willen allemaal ons ding 

doen en graag binnen, goed licht en een 

fijne temperatuur.  

We moeten kritisch blijven kijken naar de hal 

en verbeteringen aanbrengen waar mogelijk. 
Iedereen die gaat klussen in de hal fijne klus 

dagen en blijf in gesprek met je buurman.       
Ruim je rommel op en zorg dat de hal weer 

schoon is voor de volgende, ook olie en filters 

zien we geregeld ergens buiten staan. 
Dat is natuurlijk geen optie, breng je afval zelf 

naar de milieu straat, het is vlakbij.  
Ook de container is soms zo vol dat de klep 

bijna recht staat, laten we samen zorgen dat 

het leuk blijft. 
Iedereen een fijne sinterklaas en op naar de 

kerst, voor mij de gezelligste tijd. 

 
Groeten Martin Overeem. 

 

 
 

 

 

 

Afgelopen week hebben Joop van de Bilt  en 

ik met een lunch officieel afscheid genomen 

van Map Post Ouwehand. 
Ook altijd een boot gehad en gevaren en veel 

voor de vereniging gedaan, zo ook haar man 

Hans die lange tijd penningmeester was. 
15 jaar heeft Map ons geholpen op haar eigen 

manier in de passantenhaven, waardoor we 

vele passanten een mooie plek konden 

bieden. 
Ze hielp je waar maar kon, ze wist de winkels 

in de buurt en bracht je als het moest naar de 

dokter, bekend bij vele passanten. 
We hoorden vaak in andere havens of Map 

nog werkzaam was in onze haven, hoe leuk. 
Een uitstervend ras denk ik, reeds 75 jaar oud 

en door lichamelijke problemen moeten 

stoppen. 
We hebben leuke verhalen gehoord hoe het 

allemaal vergaan is in de jaren van bootje 

varen. 
Wij wensen haar nog een mooie tijd en zullen 

haar niet snel vergeten. 
Beste Map ontzettend bedankt voor je inzet 

namens leden en bestuur. 

 
Martin overeem. 
Voorzitter WSV Plettenburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Van de havencommissaris 

Mede omdat Ad Versluis minder 

beschikbaar is op ons haventerrein zijn 
we gaan kijken hoe we dit konden 

opvangen. Willem de Jong heeft 

aangeboden om (met name in het 

weekend)  de huidige havenmeesters te 
willen ondersteunen. Na goed overleg 

met alle betrokkenen is vanaf heden 

Willem toegevoegd als assistent aan het 

team. Binnen het team zullen ze zelf de 
taken verdelen zoals u dat al gewend 

was. 

 

Bestuursmededelingen 
 

1. De nieuwjaarsreceptie zal gehouden 

worden op zondag 5 januari 2020 

 

2. bestuursbesluit: 

Aannemen Arnold van Dijk als aspirant 

lid 

 

3. vacature tekst penningmeester 

  

 
 
Beste Leden, 
  
Onze huidige penningmeester Siem de Haas 
overweegt zijn boot te verkopen en heeft om 
die reden het bestuur op de hoogte gebracht 
dat hij zich op de ALV van maart 2020 niet 
meer herkiesbaar stelt voor een volgende 
termijn als penningmeester. 
  
Siem blijft wel verantwoordelijk tot de 
eerstvolgende ALV en is ook bereid een 
eventuele nieuwe penningmeester op weg te 
helpen en waar mogelijk nog een tijd te 
ondersteunen. 
  
Het bestuur wil daarom iedereen die ervaring 
heeft met cijfers of werkzaamheden zoals 
hieronder beschreven van harte uitnodigen  
om zich aan te melden voor de invulling van 
deze vacature. 
 
  

Taken en plichten van de penningmeester 
zijn o.a. 
 
a. Het beheer van de gelden van de 
vereniging; het innen van gelden 
voortvloeiende uit de bepalingen welke het 
gevolg zijn van de statuten, huishoudelijk- 
en/of havenreglement of besluiten van de 
algemene ledenvergadering of bestuur. 
b. Het aan de algemene ledenvergadering 
overleggen van: 
1. een balans 
2. een rekening van de inkomsten en uitgaven 
van het afgelopen verenigingsjaar. 
3. een begroting van inkomsten en uitgaven 
over het lopende verenigingsjaar. 
c. Het aan de kascommissie verlenen van 
inzage in alle boeken en bescheiden, die op 
zijn beheer betrekking hebben en de 
commissie haar taak helpen uitvoeren op ieder 
tijdstip waarop de commissie dit wenst. 
  
Voor vragen of verdere informatie kunt zich 
wenden tot het secretariaat. 
  
namens het bestuur, 
Leon van Seters 
Secretaris 

 

 

 

Evenementen Vreeswijk 
 

Een unieke belevenis 
Op woensdag 18 december tussen 

19:00 uur en 22:00 uur is sfeervol 

Vreeswijk omgetoverd tot een sprookje. 

Een unieke belevenis. De 

straatverlichting wordt gedoofd en meer 
dan 10.000 lichtjes twinkelen u 

tegemoet. In de straten vindt u koren, 

zijn er diverse activiteiten en koopt u 

lekkernijen. In het water ziet u lampjes 
en fonteinen schitteren, de schepen en 

de sluizen zijn ook versierd met 

honderden lichtjes. 

 

Lampionnenoptocht 

Loopt u ook mee langs de sfeervolle 
straten met de lampionnenoptocht 

tijdens Kaarslicht in Vreeswijk? Stipt om 

18:00 uur start de optocht met de 



Kerstman in de arrenslee voorop. De 

stoet start vanaf de Willem 
Alexanderschool op de Koninginnen 

laan. De lampionnen optocht is een 

mooie wandeltocht in kerstsfeer. 

Halverwege de stoet met kinderen loopt 
een orkest in Dickensstijl mee. De 

optocht duurt ongeveer een half uur en 

aan het einde staat er warme 

chocolademelk klaar voor de kinderen 
 

Gezellig samen naar de kerstmarkt 

De kerstboom is opgetuigd, lekker eten 

met familie en vrienden, kaarsjes aan… 
Vindt u kerst ook de gezelligste tijd van 

het jaar? Kom dan naar de kerstmarkt 

in Vreeswijk, deze staat op de 

Handelskade. De sfeerverlichting en de 

muziek doen de kerstsfeer als vanouds 
aanvoelen. U vindt er meer dan honderd 

kramen met een groot aanbod aan 

winter- en kerst gerelateerde artikelen 

en lekkers. De kerstmarkt is van 16:00 
uur tot 22:00 uur te bezoeken. 

 

Voor info: www.invreeswijk.nl  

 

 

 

 

 

WSV activiteiten   

Vrijdag 20 december 20.00 uur  

Kerstkaarten (opgave verplicht) 

 

Zondag 5 januari 2020 

Nieuwjaarsreceptie: aanvang 14.00 uur 

 

Zondag 25 oktober 2020 

VDSM Vergadering 

 

 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief 

dient uiterlijk 10 februari 2020 binnen 

te zijn. (sjoukwolf@gmail.com) 

I.v.m. de vakantie van de redactie ( van 

7 dec. 2019 t/m 24 jan. 2020) komt er 

in december en januari geen 

nieuwsbrief uit. Mocht iemand het deze 

maanden over willen nemen dan hoor ik 

dat graag. 

 

 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Zondag 5 januari 2020 vanaf 14.00 

uur zullen we proosten op een 

spetterend 2020 onder het genot van 

een hapje en drankje. 

 
 

Uiteraard zijn alle leden met partner van 

harte welkom. 

 

 

Mossel c.q. saté avond 
 

Wat een succes was deze avond. 

Heerlijke mosselen en saté met sausjes, 

stokbrood, friet en sla. Uiteraard vooraf 

het schippersbittertje van Ad de 

havenmeester en als toetje ijs of Irish 

koffie. We hebben gesmuld!!! Dit alles 

was natuurlijk niet mogelijk zonder onze 

koks Ron, Ad en Wessel. Gelukkig waren 

er wel enkele helpers voor de 

bijgerechten, het aankleden van de 

tafels en de afwas. Dank daarvoor. 

 

http://www.invreeswijk.nl/
mailto:sjoukwolf@gmail.com


 

 

 

 



 

 

Gegevens Algemeen Bestuur 

 
Voorzitter: Martin Overeem 06- 364 038 79 

voorzitter@wsvplettenburg.nl  

           

Secretariaat:Leon v Seters 06-185 373 44  

secr@wsvplettenburg.nl        

          

Penningmr.: S.de Haas     06-205 355 61 

penningmeester@wsvplettenburg.nl  

    

Havencomm: J.Daalhuizen 06-21811622  

havencommissaris@wsvplettenburg.nl  

               

Techniek/onderh.:Ton Daalhuizen    

tondaal@ziggo.nl    06-558 340 12    

 

   

 

 

 

Gegevens Havenmeesters  
  

  Ad Versluis       06-228 155 54  

  Hans Kok      06-315 427 28  

Willem de Jong   06-194 349 96 

 

  Gegevens Webmaster  
  Hans Hendrich:  

  webmaster@wsvplettenburg.nl  

 

  Gegevens Barcommissie  
  Hans Knipscheer    06-535 022 54  

  barcommissiehans@wsvplettenburg.nl  

 

  Ron de Lugt  

 barcommissieron@wsvplettenburg.nl  
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