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Van de voorzitter
Een aantal weken geleden lag het ijs
nog op de plas maar de lente is nu
officieel begonnen. Dat betekent dat
de boten weer in de eigen box
moeten liggen en de winterzeilen eraf
moeten. Voorzichtig maken we een
start met het vaarseizoen.
Dan wat huishoudelijke mededelingen.
Afhellen is dit jaar op 14 april en op 20

april is er de Algemene
Ledenvergadering. Deze uitnodiging
volgt spoedig. Hopelijk zijn jullie in groten
getale aanwezig.
De werkbeurten zijn in volle gang, de
laatste werkbeurt van dit voorjaar is 21
april. Op deze dag wordt het clubhuis
schoongemaakt.

31 maart 2018-03-27
Boten op eigen
ligplaats en
winterzeilen eraf.

Vrijwilligers gezocht
De vereniging is nog steeds op zoek
naar leden die iets willen betekenen
voor de haven. Denk hierbij aan een
bestuursfunctie of een helpende hand
in de kantine of het onderhoud rondom
de haven.
We weten dat iedereen weinig tijd
heeft maar onze vereniging kan in deze
vorm alleen maar bestaan door de
bijdragen van vrijwillgers. Sommige
functies kosten maar een paar uurtjes
van je tijd.
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Jaarlijks uitje naar de botenbeurs
‘Boot Holland’ in Leeuwarden
Tekstbijdrage van Camiel Geerders – Dank je wel!

3051 JH Rotterdam
Telefoon:
(010) 4224494

Op 12 februari jl. was het weer zover! Het
jaarlijkse uitje naar de botenbeurs in
Leeuwarden. Tussen 8 en half 9 verzamelen in
ons clubhuis, wandeling naar station Noord en
treinen maar!
Na zo’n 2,5 uur arriveerden we in het mooie,
maar koude, Leeuwarden; de huidige culturele
hoofdstad van Europa.

E-mail:
jachthaven@owv-rotterdam.nl

Website:
www.owv-rotterdam.nl

Nieuwe leden:

Stefan Lübezuk
Anke Hollaar

Welkom!

Maar voor cultuur kwamen we natuurlijk niet….
Wij kwamen voor bootjes, spareribs en bier.
Gezellig een paar uurtjes rondgestruind op de
beurs. Heel veel mooie boten en toebehoren
gezien.
En toen was het tijd voor de inwendige mens
omdat zo’n beurs met name heel dorstig
maakt!
Ronald had een tafel gereserveerd in het
“Wapen van Leeuwarden”. Daar zijn we aan
de Brugse Zot gegaan in combinatie met
heerlijke spare-ribs en saté.
Lekker vrolijk, dus druk, zijn we rond 20:00 uur
de trein weer ingestapt. Na een hele gezellige
terugreis waar we heel veel met, en om, elkaar
hebben gelachen waren we rond 22:00 uur
weer terug in het Rotterdamse. En Peter heeft
nog veel geluk gehad. Hij had per abuis een
treinkaartje voor 12 maart gekocht in plaats
van 12 februari. Maar met zijn ontwapenende
lach wond hij iedere controleur om zijn vinger
en heeft zo heel slim een boete weten te
ontlopen. Dus op 12 maart gaat hij nog een
keer een dagje treinen. Waarheen weet hij
nog niet …..
Kortom: het is een hele mooie gezellige dag
geweest. Voor herhaling vatbaar!

Wilt u geen nieuwsbrief meer
ontvangen? Afmelden kan hier
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