
Nieuwsbrief WSV Plettenburg nummer 10-2018 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief 

dient uiterlijk 10 februari 2019 binnen 

te zijn (sjoukwolf@gmail.com) 

≠ 

Nr.  Omschrijving bestuursbesluiten 2019 

B001 Bestuursbesluiten opnemen in nieuwsbrief 

B002 Datum ALV vastgesteld op 14 maart 2019 

B003 Datum klusdagen vastgesteld op 6 en 13  

  april en 12 en 19 oktober 2019  

B004 Rik Heres, Jurjen van Andel, Carolien 

  Geraeds en Erica v/d Zalm omzetten naar  

 gewoon lid en de overige aspirant leden  

  handhaven 

B005 Bestuursvergaderingen in 2019 op de 1e  

  maandag van de maand (inloopmogelijkheid  

  voor leden vanaf 19:00 uur op afspraak) 

B006 Nav mail Jacco de Visser bestuur akkoord 

  met beëindigen lidmaatschap per 1-1-2019 

 

    ≠ 

Nieuwjaarsreceptie 

Zondagmiddag 13 januari 2019. 

Twee uur 's middags druppelen de 

eerste gasten binnen. Ze worden 

onthaald met 2 consumptiebonnen per 

persoon en een waanzinnig lekker 

glaasje Kit. Al gauw daarna loopt het 

storm. Uiteindelijk hebben we 72 (!) 

leden en aanhang binnen. Volgens de 

verenigingskronieken hebben we niet 

eerder zo'n opkomst gehad. 

 Al snel worden de consumptiebonnen 

ingewisseld voor goudgeel gerstenat of 

gegist druivensap, terwijl ook de 

oliebollen en appelflappen (wederom 

door Ans en Marien de Bree verzorgd) 

gretig aftrek vonden. Later kwamen de 

schalen met heerlijke hapjes van Janny, 

Kees en Ron door. En ook die gingen 

voortvarend in vele monden.  

Ons aller Knippie sprak een ieder toe en 

vroeg en kreeg een hartelijk applaus 

voor "de catering". Ad Koopman, achter 

de bar, bleef glazen volschenken en 

flessen openen. Om een lang verhaal 

kort te maken, het was een heel 

gezellige en geanimeerde nieuwjaars 

receptie, waar gelukkig ook een aantal 

nieuwe leden hun gezicht lieten zien. 

Niet geweest? Dan heb je echt wat 

gemist. Dus.... Tot volgend jaar? 

Ron de Lugt 

 

mailto:sjoukwolf@gmail.com


 

 

Met dank aan Nikki-Lynn Wolf voor de 

foto’s. 

   ≠ 

Wist u dat u elke woensdag middag 

vanaf 13.00 uur vrijblijvend een potje 

kan jokeren of klaverjassen onder het 

genot van een hapje en drankje? 

    ≠ 

Wist u dat de WSV Plettenburg een 

besloten groep heeft op facebook waar 

ook veel oude foto’s op staan?  

 

   ≠ 

Klusdagen 2019 

Zaterdagen 6 en 13 april 

Zaterdagen 12 en 19 oktober 

  ≠ 

Zaterdag 9 februari om 18.00 uur 

kunt u weer aanschuiven bij onze 

jaarlijks terugkerende wintermaaltijd.  

Zoals altijd  staan er twee gerechten op 

het menu:  

  

 

 

 

 

Als voorafje het gebruikelijke glaasje 

Schippersbitter 

 
en als nagerecht een heerlijk toetje. 

 Uiteraard worden deze gerechten weer 

gekookt door onze huiskoks Cees en 

Wessel.  

 

Inschrijven via de lijst in de kantine van 

de W.S.V. en afrekenen bij Ad of  

mailen naar ceesbv@gmail.com en 

betalen via de bank op NL22 

INGB0001796064  t.n.v. C. van der 

Voort o.v.v. wintermaaltijd. Kosten 8 

euro per persoon.  

Reageer op tijd, want vol is vol!  

 

Boerenkool met 

worst  en spekjes 

en een kuiltje jus 

van uitgebakken 

spek 

Of 

erwtensoep 

met gekookt 

spek op 

roggebrood 
 



Agenda WSV activiteiten  

 

Zaterdag 9 februari 18.00 uur 

Wintermaaltijd 

Donderdag 14 maart 20.00 uur 

Algemene Ledenvergadering 

Zaterdag 6 april 20.00 uur 

Opening vaarseizoen 

Zaterdag 13 april 20.00 uur 

BINGO 

Vrijdag 19 april 20.00 uur 

Paaskaarten 

Zondag 21 april 12.30 uur 

Paasbrunch 

Zaterdag 11 mei 11.00 uur 

Thijs Fonville viswedstrijd en 

kofferbakverkoop 

Zaterdag 25 mei 17.00 uur 

Aspergemaaltijd 

Zaterdag 21 september 18.00 uur 

Onbeperkt vis eten en afsluiting 

vaarseizoen 

Zaterdag ?? oktober 20.00 uur 

BINGO 

Zaterdag 9 november 18.00 uur 

Mosselmaaltijd 

Zaterdag 16 november 13.30 uur 

Sinterklaasfeest 

Vrijdag 20 december 20.00 uur 

Kerstkaarten 

 

Gegevens Algemeen Bestuur 

 

Voorzitter: René Koster    06-24251980 

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  

 

Havenmeesters 

Ad Versluis     06-228 155 54 

Hans Kok     06-315 427 28 

 

Webmaster 

Hans Hendrich:  

webmaster@wsvplettenburg.nl  

 

Barcommissie 

Hans Knipscheer   06-535 022 54 

barcommissiehans@wsvplettenburg.nl  

 

 Ron de Lugt 

 barcommissieron@wsvplettenburg.nl  
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