Nieuwsbrief WSV Plettenburg nummer 6-2018
Mededelingen van het bestuur
Beste leden,
Mede namens het bestuur wil ik alle
leden attenderen op het meegeleverde
inschrijfformulier voor de winterstalling
2018/2019. Zorg ervoor dat u uw
formulier uiterlijk 1 september inlevert
bij één van onze havenmeesters.
Let u er alstublieft op dat u in het bezit
bent van een geldig verzekeringsbewijs
voor uw vaartuig. Mede als gevolg van
de recente ontwikkelingen zullen we
hierop streng toezien. Om het risico te
voorkomen dat we uw vaartuig niet
kunnen stallen als gevolg van het
ontbreken
van
een
geldig
verzekeringsbewijs, vragen wij u deze
te overhandigen aan Hans Kok.
Daarnaast is 25 mei de AVG in werking
getreden. Hiervoor heeft uw bestuur
onder
andere
een
privacybeleid
opgesteld. Hierin is opgenomen hoe wij
precies met uw gegevens omgaan.
Binnenkort ontvangt u hierover een
aparte mail ter informatie.
Voor nu wens ik u, mede namens het
gehele bestuur, een hele mooie zomer
en een fijn en veilig vaarseizoen!
Rene Koster
Voorzitter WSV Plettenburg

Zaterdag 26 mei Familiedag
Wat hadden we mazzel met het weer!
Dankzij
Visdeal (Biezenwade 6,
Nieuwegein) die de tuigjes schonk
voor de hengels konden 13 kinderen
om 11 uur beginnen aan de jaarlijkse
viswedstrijd om de Thijs Fonville
bokaal. Vorig jaar werd er geen vis
gevangen, dit jaar des temeer. Tygo
(kleinzoon van Ton en Sonja Kraimaat)
ving maar liefst 3 vissen en ging er met
de 1e prijs van door. Gelukkig was er
voor ieder kind een beker dus niemand
was teleurgesteld. Bas (zoon van Thijs)
reikte
de
bekers
uit.

Na de viswedstrijd werden er heerlijke
patatjes gegeten, vergezeld van een
snack
en
een
drankje.

Het was een zeer geslaagde dag, mede
dankzij het mooie weer en alle
helpende handen. Bedankt daarvoor.
Alle foto’s zijn te zien op onze website.

Hierna konden er op het terrein diverse
spelletjes gedaan worden, was er een
springkussen en konden de kinderen
geschminkt worden. Sommige kinderen
doken liever in het water met deze
hitte.

Bardiensten lopen van 1 oktober tot en
met 30 april. Tijdens het vaarseizoen
zijn er geen bardiensten.

≠

Asperge maaltijd

Sjoelen

Flipper race en olifantenmars

Zondag 27 mei
werd er
spontaan een
aspergemaaltijd
georganiseerd
door Cees.
Gelukkig had hij
een aantal
dames die
konden helpen
met het schillen
van de 3 kisten
asperges.

Zaterdag 2 juni vond er een prachtige
roofvogelshow plaats. We hebben er
van genoten.

Agenda WSV activiteiten
Donderdag 6 september
Barvrijwilligersvergadering 20.00 uur
Zaterdag 29 september
BBQ en afsluiting vaarseizoen met als
thema: FOUTE KLEDING
Zaterdag 6 oktober
Klusdag
Zaterdag 20 oktober
BINGO
Zaterdag 3 november
Klusdag

Uiteraard
eerst
vooraf
een
schippersbittertje en daarna een zéér
smakelijke maaltijd!! Asperges met
ham, eieren en een erg lekkere saus.
Patatjes en krielaardappelen en ijstaart
toe. Een aantal leden lustten geen
asperges dus daar hadden we een
alternatief
voor.
Er
werd
volop
gesmuld. Ook deze dag was weer erg
geslaagd.
Cees…… volgend jaar weer?

≠
Evenementen
16 juni
16 juni
29-30 juni
29 juni

Canal Pride Utrecht
Sluizenfestival Vreeswijk
Heksenfestijn Oudewater
Midzomernacht festival in
Culemborg
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.
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