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Wij wensen iedereen een prachtig en 

veilig vaarseizoen en bedanken alle 

barvrijwilligers  voor hun inzet in de 

kantine tijdens de maaltijden, 

activiteiten en reguliere bardiensten. 

Hopelijk kunnen we na de zomer weer 

op jullie rekenen. Zet alvast in je 

agenda: donderdag 6 sept 

barvrijwilligers  vergadering. 

De barcommissie    

    ≠ 

Attentie: Voor de administratie is het 

heel erg fijn als alle bonnen achter de 

bar voor het einde van elke  maand 

worden afgerekend. Dank voor de 

medewerking. 

    ≠ 

    Zaterdag 26 mei Familiedag 

Viswedstrijd voor de kinderen, 

kleinkinderen en achterkleinkinderen 

van onze leden. Opgeven is verplicht 

i.v.m. de aankoop van de bekers. U 

kunt zich vanaf heden opgeven via de 

lijst in de kantine of via de mail 

ceesbv@gmail.com Hier zijn geen 

kosten aan verbonden. Ontvangst om 

half elf, start wedstrijd 11 uur. Patatjes 

om 12.00 uur en vanaf 13.30 uur 

spelletjes middag voor jong en oud, van 

4 tot 100 jaar. Uiteraard is er ook een 

springkussen aanwezig. 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. 

  

 

 

 

≠ 

 

 

 

Sambal bij?? 

Alle chaving dishes waren uit de kast 

getrokken. En dat was voor een keur 

aan heerlijke Indische gerechten – door 

vijf enthousiaste koks bereid – ook 

nodig. Leentje, Wessel, Peter, Cees en 

Ron hadden daarvoor al één of 

meerdere dagen thuis hun gerechten 

(voor)bereid. En het mag gezegd, het 

zag er allemaal heel lekker en mooi uit. 

Toen om half zes de traditionele borrel 

weer was uitgedeeld, konden bijna 50 

hongerige leden aanvallen. Met borden 

vol lekkers terug naar de feestelijk 

gedekte tafels werd er volop gesmuld. 

Nadat iedereen opgeschept had 

gekregen, konden ook de koks – na de 

Indische maaltijd en opening 

vaarseizoen 
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vele uren van voorbereiding - even zelf 

van “hun” lekkers genieten. 

Daarna werd het sein voor de tweede 

ronde aangegeven, waar bijna een 

ieder gretig gebruik van  maakte. Nadat 

ook  de nagerechten waren genuttigd, 

verzuchtte één van de leden, “Het was 

eigenlijk allemaal een beetje te veel. 

Maar wel heel erg lekker. Volgende 

week weer?” 

Daarna maakten vele handen licht werk 

bij het afruimen en opruimen en werd 

er plaatsgemaakt voor de muziek 

installatie die de aan de blauwe hap 

volgende feestavond opleukte. Kortom, 

het zou nog laat worden.   

Ron de Lugt. 

 

  

  

 

 

 

 

Alle foto’s van de maaltijd en de 

feestavond vindt u op onze website 

www.wsvplettenburg.nl  

http://www.wsvplettenburg.nl/


 

 

Bardiensten lopen van 1 oktober tot en 

met 30 april. Tijdens het vaarseizoen 

zijn er geen bardiensten. 

   ≠ 

Asperge maaltijd        
 

Zondag 27 mei gaat Cees weer 

asperges klaarmaken. Wilt u deelnemen 

aan deze maaltijd dan dient u zich voor 

19 mei a.s. op te geven via de mail of 

via de lijst in de kantine. Aanvang 

tussen 17.00 uur en 17.30 uur, kosten  

€ 7,50 per persoon. 

 

 

Agenda WSV activiteiten  

Zaterdag 26 mei  

Viswedstrijd om de Thijs Fonville bokaal en 

spelletjes middag voor de hele familie (van 

4 tot 100 jaar). 

Donderdag 6 september 

Barvrijwilligersvergadering 20.00 uur 

Zaterdag 29 september 

BBQ en afsluiting vaarseizoen met als 

thema: FOUTE KLEDING 

Zaterdag 6 oktober 

Klusdag 

Zaterdag 3 november 

Klusdag 

    ≠ 

  Evenementen 

19 mei  Open Havendag Gorinchem 

16 juni  Canal Pride Utrecht 

29-30 juni  Heksenfestijn Oudewater 

6-8 juli  Hippiefestival Gorinchem 

13-15 juli  Big Rivers Dordrecht 

4 aug. Amsterdam Gay Pride 

11-12 aug Zomerbraderie Leerdam 

24-25 aug 24 uur van Montfoort 

25 aug. Culemborg Blues 

1 sept.  Wijkse Uitmarkt (WbD) 

Heeft u evenementen die u wilt delen 

met de leden, dan horen we dit graag. 

 

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: Jan Daalhuizen 

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  

 

Barcommissie 

Hans Knipscheer   06-535 022 54 

barcommissiehans@wsvplettenburg.nl  

Sjouk Wolf    06-360 073 03 

barcommissiesjouk@wsvplettenburg.nl  
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