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Van de voorzitter
Na een natte, koude zomer loopt het
seizoen ten einde. Niet veel van jullie
zijn deze zomer op de haven geweest
een enkele uitzondering daar gelaten
;)
Het was nog onduidelijk of er dit jaar
een hellingmeester zou zijn. Toch is Dick
Kruit weer bereid gevonden deze taak
op zich te nemen. Als u nog wilt
ophellen belt u dan op korte termijn
met de havenmeester, Ronald Weimar.
In ieder geval kunnen de dekzeilen
weer tevoorschijn worden gehaald om

de boten winterklaar te maken.
De werkbeurten staan op de website en
de uitnodigingen zijn verstuurd. De
eerste ploeg start op zaterdag 21
oktober. Kijkt u even na wanneer u aan
de beurt bent? Mocht u verhinderd zijn
laat het op tijd weten.
In de wintermaanden is het
clubgebouw op zondag geopend. U
bent welkom voor een drankje en ook
zijn er een aantal evenementen in deze
maanden gepland, zie verder in deze
nieuwsbrief.

Evenement
Door Nelleke, Dineke, Inez en Karin
wordt op zaterdag 25 november de
jaarlijkse High Tea georganiseerd.
Hartige en zoete versnapering. Er is
voor iedereen iets. Wel graag even
opgeven via het formullier op de
website of bij Irene.
Op 17 december staat er een
klaverjas- en sjoelmiddag gepland.
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Nieuwe Leden
Afgelopen zomer zijn er veel mutaties in
het ledenbestand geweest. Veel nieuwe
bootjes in de haven. Misschien hebt u
elkaar al ontmoet. Hieronder de namen
van de nieuwe leden.
Inez van Brummelen, Aart Geurtsen,
Martijn van den Engel, Kristel Hoogwout,
Maarten van Dusseldorp en Maurits ter
Poorten.
Welkom allemaal!

E-mail:
jachthaven@owv-rotterdam.nl

Website:
www.owv-rotterdam.nl

Tot slot nog even dit
De Algemene Ledenvergadering zal dit
jaar op 24 november gehouden worden
in het clubgebouw.
De uitnodiging met informatie volgt nog
maar zet de datum vast in de agenda.
Het telefoonnummer om het
toegangshek van de haven te openen is
gewijzigd.
Het nieuwe nummer ontvangt u per sms
bericht.
Iedereen heeft inmiddels een
uitnodiging ontvangen voor zijn/haar
werkbeurt.
Op donderdag, voorafgaand aan de
werkbeurt op zaterdag, ontvangt u
tevens een reminder per e-mail.
Afmelden niet bij de webredactie maar
telefonisch bij havenmeester Ronald
Weimar.
Wijzigingen worden op de website niet
bijgehouden. Reminders volgen de
oorspronkelijke lijst.

Wilt u geen nieuwsbrief meer
ontvangen? Afmelden kan hier
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