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Onbeperkt Vis of shoarma eten 

Veertig graden verschil 

Zaterdagavond 17 maart. De gevoels 

temperatuur buiten is min vijftien. 

Binnen in het Praethuys is het lekker 

warm. Dat scheelde echt een slok op 

een borrel. 

En met het traditionele borreltje van Ad 

(het Schippersbittertje) begon voor de 

zesde(?) keer het viseten op de haven.   

Wessel Wesseldijk had als voorafje een 

meer dan voortreffelijke bisque de 

crevettes gemaakt. Echte klasse. 

Daarna mocht de meute, we waren 

gelukkig weer met velen, aanvallen op 

de schalen met lekkerbekken en 

kibbeling, van kabeljauw, perfect 

gebakken door Cees van de Voort en 

Wessel. Met heerlijke frietjes, een mooi 

garnituur van sla, komkommer en 

tomaat. En…., een heel lekkere 

knoflooksaus.  

Vanzelfsprekend had de barbediening 

(Wout) het weer behoorlijk druk. Want 

vis moet nu eenmaal zwemmen. Nadat 

alle buikjes en buiken geheel gevuld 

waren, werd weer door vele helpende 

handjes (Leentje, Sjouk, Paulie en 

Janny van de Voort) korte metten 

gemaakt met de vuile vaat.  

Waarna er nog een gezellige nazit 

plaatsvond. Het was echt weer een 

feestje. En daarmee werd eens te meer 

bewezen dat de WSV Plettenburg meer  

 

 

is dan een gat in het water voor je 

boot. 

De temperatuur was binnen inmiddels 

opgelopen tot zo’n 25 graden, zo’n 

veertig graden verschil met buiten. Met 

recht een warme vereniging. Helaas 

moesten we toch nog een keer naar 

huis. 

Met dank aan Janny Wilkes voor de 

bijgaande foto’s. 

 

 

 

Meerdere foto’s vindt U op de website. 

≠ 



Elke woensdagmiddag vrijblijvend een 

potje klaverjassen of jokeren onder het 

genot van een hapje en drankje! 

 

≠ 

Belangrijk!! 

Bij de EHBO koffers zijn pleister 

automaten geplaatst zodat u bij een 

kleine verwonding niet de EHBO koffer 

hoeft te openen. Zodra een EHBO koffer 

geopend is dient hij jaarlijks vervangen 

te worden en dat zou zonde zijn indien 

alleen de pleisters gebruikt zijn. 

   ≠ 

Zaterdag 26 mei: Spelletjes middag 

voor jong en oud. 

Om deze middag succesvol te laten 

verlopen hebben we nog behoefte aan 

helpende handen voor bij de spelletjes 

maar ook voor in de kantine. Denk bij 

de spelletjes o.a. aan blik gooien, doel 

schieten, waterspelletjes etc. Heeft u 

een paar uurtjes over meldt U dan aan 

bij sjoukwolf@gmail.com of bel naar 

0636007303. 

≠ 

Zaterdag 21 april eten we Indisch en 

daarna hebben we een gezellige avond 

om het vaarseizoen te openen. Wendy 

en Fred zorgen voor de muzikale 

omlijsting. Tevens komt zanger ?? ons 

een uurtje vermaken met Hollandse 

liedjes. Komt u niet eten maar wilt u 

wel naar de  gezellige avond? Dan bent 

u vanaf 20.00 uur van harte welkom. 

 

≠ 

Wist u dat u via de website 

www.wsvplettenburg.nl kunt inloggen 

en dan zelf uw gegevens kunt wijzigen? 

Inlogcodes vergeten? Informeer even 

bij de secretaris. 

    ≠ 

Bardienst 

Zaterdag 31 maart 

Patrick Pot + ????? 

Zondag 1 april: Paasbrunch 

Erica vd Zalm, Sjouk, Cees vd V. 

Zaterdag 7 april 

Dolf en Joke den Hartog 

Zondag 8 april 

Carolien Geraerds 

Zaterdag 14 april 

Carolien Geraerds en Peter Schepers 

Zondag 15 april 

Carolien Geraerds en Peter Schepers 

Zaterdag 21 april: Blauwe hap! 

Anda Boekhout en Cees van Erk 

Zondag 22 april 

Erica vd Zalm +????? 

Zaterdag 28 april 

Patrick Pot + ????? 

Zondag 29 april 

Erica vd Zalm 

 

   ≠ 

Niet vergeten: Donderdag 22 maart 

om 20.00 uur Algemene Leden 

vergadering in de kantine van de 

WSV. De stukken zijn u reeds via de 

mail toegezonden. 

Nog belangrijker Donderdag 29 

maart: Havenmeesters vergadering 

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


 

Agenda WSV activiteiten  

 

Vrijdag 30 maart : Paaskaarten 

Zondag 1 april : Paasbrunch 

Zaterdag 21 april : Indische maaltijd en 

opening vaarseizoen. 

Zaterdag 26 mei : Viswedstrijd om de 

Thijs Fonville bokaal en spelletjes 

middag voor de hele familie (van 4 tot 

100 jaar). 

Zaterdag 29 september: BBQ en 

afsluiting vaarseizoen 

Heeft u informatie die u wilt delen met 

de andere leden van de wsv? Laat het 

weten via de mail sjoukwolf@gmail.com  

    ≠ 

Paasbrunch op 1e Paasdag (1 april, 

geen grap!). Kosten 7,50 per persoon. 

Aanvang 13.00 uur. De kantine is deze 

dag vanaf 12.45 uur alleen open voor 

de deelnemers van de Paasbrunch. 

Opgeven via de lijst in de kantine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

Havencommissaris: vacature 

havencommissaris@wsvplettenburg.nl  

 

Techniek/onderh.:Ton Daalhuizen 

tondaal@ziggo.nl    06-558 340 12  

 

Havenmeesters 

Ad Versluis     030-228 16 61 

Hans Kok     06-315 427 28 

 

Webmaster 

Hans Hendrich:  

webmaster@wsvplettenburg.nl  

 

Redactieclublad 

Anneke van Oostveen 

redactie@wsvplettenburg.nl  

 

Barcommissie 

Hans Knipscheer   06-535 022 54 

barcommissiehans@wsvplettenburg.nl  

Sjouk Wolf    06-360 073 03 

barcommissiesjouk@wsvplettenburg.nl  
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