
Nieuwsbrief WSV Plettenburg nummer 14-2019 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief dient 

uiterlijk 10 september 2019 binnen te 

zijn (sjoukwolf@gmail.com) 

Van de voorzitter 

De kofferbak verkoop was zeer geslaagd 

met voorafgaand een spannende vis 

wedstrijd voor 10 kinderen. Na de 
wedstrijd een lekker bord patat met een 

snack en drinken. Voor iedereen was er 

weer een prachtig aandenken. Gelukkig 

hadden we perfect weer. 
We hebben genoten en bedanken 

iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. 

 

 
 

 

Als voorzitter heb ik tijdelijk, in goed 

overleg, de functie van Ton Daalhuizen 
overgenomen daar zijn rug het niet 

toelaat om ver van huis te gaan. Hij kan 

zich nu niet 100 % inzetten voor de club. 

Ton, nogmaals van harte beterschap en 
hopelijk zien we je weer snel op de 

haven. 

 

De nieuwe 12 meter container wordt in 
principe donderdag 23 mei geplaatst. De 

container komt tussen het haven 
kantoor en de fietsen stalling te staan. 

Hij zal ons meer opslagruimte geven 

waardoor we beter het gereedschap en 

de keukenspullen kunnen opslaan. 
Iedereen is er blij mee en nu kunnen we 

tevens alles overzichtelijk beheren. 

 

Door Hans Knipscheer is het verzoek 

gedaan om zijn camper te mogen stallen  
op het haventerrein. Het bestuur is hier 

akkoord mee gegaan mits het 

incidenteel blijft en het geen 

camperstalling gaat worden. Uiteraard 
betaalt Hans hier het normale boottarief 

voor.  

 

Er hangen nog erg veel bonnen achter 
de bar ! Ik vraag iedereen deze op zeer 

korte termijn af te rekenen. 

 

Verder wens ik iedereen een mooie 
zomer en een behouden vaart. 

Groet Martin. 

 

 

Klusdagen 2019 

Zaterdagen 12 en 19 oktober  

 

  
  

≠ 

 

mailto:sjoukwolf@gmail.com


Paaskaarten 
Wederom volle bak bij het Paaskaarten. 
Gestart met een heerlijk advocaatje met 

slagroom(of twee) begonnen we aan de 

wedstrijd. Tijdens het kaarten snoeperij 

en snacks, smullen dus. Het was weer 

super gezellig. De heren gingen naar 

huis met 30 eieren en de dames kregen 

allemaal een prachtig boeketje(met 

vaasje) van Gerbera’s. Goed gedaan 

dames (Leentje en Paulie). 

Uitslagen 

Klaverjassen: 1. Annie vd Brom 

    2. Wout v Buuren 

    3. Henk Nak 

Poedelprijs: Leon v Seters 

Jokeren:  1. Paulie v Ettekoven 

    2.Greet vd Bilt 

    3. Sjouk Wolf 

Poedelprijs: Grada Roerhorst 

   ≠ 

 De aller, allerlaatste Bingo 

De allerlaatste Bingo was een groot 

succes. Alle prijzen zijn eruit gegaan 

omdat de dames helaas stoppen met het 

organiseren van de Bingo. Dames…… 

super bedankt voor alle jaren. 

 

 

 

Evenementen agenda 2019 

 

Canal Pride Utrecht  01 juni 

Heksenfestijn Oudewater  15 juni  

Hippiefestival Gorinchem  05 - 7 juli 

Big Rivers Dordrecht  12 -14 juli 

Culemborg Blues   24 aug. 

 

Heeft u evenementen die leuk kunnen 

zijn voor de leden? Laat het weten.  

   ≠ 

Agenda WSV activiteiten  

Zaterdag 21 september 18.00 uur 

Onbeperkt vis eten en afsluiting 

vaarseizoen 

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: Martin Overeem 06- 364 038 79  Havenmeesters 

martinos1@live.nl       Ad Versluis     06-228 155 54 

        Hans Kok     06-315 427 28 

Secretariaat:Leon v Seters 06-185 373 44 

secr@wsvplettenburg.nl      Webmaster 

         Hans Hendrich: 

Penningmr.: S.de Haas     06-205 355 61  webmaster@wsvplettenburg.nl 

penningmeester@wsvplettenburg.nl  

 

Havencomm: J.Daalhuizen 06-21811622  Barcommissie 

havencommissaris@wsvplettenburg.nl   Hans Knipscheer   06-535 022 54 

         barcommissiehans@wsvplettenburg.nl 

Techniek/onderh.:Ton Daalhuizen   Ron de Lugt 

tondaal@ziggo.nl    06-558 340 12   barcommissieron@wsvplettenburg.nl  

 

 

 

 

 

Mei 2019 
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