
Nieuwsbrief WSV Plettenburg nummer 8-2018 

 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief 

dient uiterlijk 10 december binnen te 

zijn (sjoukwolf@gmail.com) 

   ≠ 

Beste leden, 

Goed nieuws te melden: Naar 

aanleiding van de oproep naar een 

nieuwe voorzitter binnen onze 

vereniging hebben we een serieuze 

aanmelding mogen ontvangen van een 

lid. Op basis van deze aanmelding heeft 

het bestuur een gesprek gevoerd met 

dit lid en komen we gelukkig 

gezamenlijk tot de conclusie dat het 

wederzijds goed past. Dit maakt dat het 

bestuur tijdens de volgende Algemene 

Ledenvergadering een voordracht zal 

doen voor deze kandidaat als voorzitter 

van de vereniging. 

Groet namens het gehele bestuur, 

Rene Koster 

Voorzitter 

   ≠ 

U kunt nog steeds vis bestellen. De 

laatste donderdag van de maand wordt 

de vis geleverd, deze kunt u dan 

vrijdags ophalen. Bestellen via 

mail(ceesbv@gmail.com) of via de 

bestellijst op de haven Bestellingen 

dienen de zaterdag voor de laatste 

vrijdag van de maand binnen te zijn. 

 

 

De stelconplaten zijn vakkundig 

geplaatst voor de loods van de 

vereniging door Anton van Mildert 

bestratingen, met hulp van Alex 

Huibers.  

 

Bedankt kanjers!!! 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 17 november is er weer 

Sinterklaasfeest voor alle WSV-kinderen 

(en kleinkinderen) van 0 tot en met 9 

jaar die zich voor 8 november hebben 

aangemeld. 

Er is voor allemaal drinken 

(bijvoorbeeld Fristi), er is natuurlijk 

ruim strooi- en snoepgoed voorhanden. 

Er zijn gratis frietjes EN voor alle 

kleintjes (t/m 9jr.) natuurlijk een 

Sinterklaascadeautje. 

 



 

Aanvang 11.00 uur. Na afloop is er 

ruim tijd om in Vreeswijk nog dichter bij 

de Sint te komen. 

   ≠ 

Kaarslicht in Vreeswijk 

Op woensdag 12 december tussen 

19:00 uur en 22:00 uur is sfeervol 

Vreeswijk omgetoverd tot een sprookje. 

Op de Handelskade kunt u vanaf 16.00 

de sfeervolle kerstmarkt bezoeken.  

 

 

 

Vuurspektakel in het donker 

 

19:30 uur, 20:15 uur en 21:00 uur. Dat 

zijn de tijden dat u kunt genieten van 

een sensationele, of eerder vlammende 

vuuract. In een show van 20 minuten 

zal een vuurspuwer geweldige stunts 

laten zien op de hoek van de 

Koninginnelaan en de Pr. Hendriklaan. 

De vuurartiest gaat jongleren met vuur, 

blaast grote vlammen en laat ook een 

vuurstaf en vuurballen voorbij komen.  

 

 

   ≠ 

 

Ja,ja, de dagen worden korter, de 

klussers stoppen iets eerder want in de 

kantine is het weer volop gezelligheid. 

Haring en garnalen. Helaas moesten de 

hollandse garnalen nog wel gepeld 

worden. Maar vele handen maken licht 

werk en het was nog gezellig ook. 

 

 



 

Met dank aan Wessel voor het halen 

van de garnalen en dank aan Bertus 

voor de heerlijke haring. 

 

 

Agenda WSV activiteiten  

Zaterdag 17 november 

Sinterklaasfeest 11.00 uur 

 

Vrijdag 21 december 

Kerstkaarten  

Vrijdag 19 april 2019 

Paaskaarten 

 

Zaterdag 13 april 

BINGO 

Vrijdag 20 december 2019 

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: Jan 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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