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Activiteiten

Soirée Theodore op
29 september 2018
BierBQ

Van de voorzitter……
Na een hele mooie zomer is het seizoen afgesloten met het
verlicht varen zaterdag 1 september.
We kunnen terugkijken op een lange zomer waarin we veel vaaruren hebben
kunnen maken. Onze haven is goed bezet. Op dit moment hebben we een
wachtlijst van 6 personen. Het volgende op ons programma is het ophellen
op 13 oktober. Mocht je hiervan gebruik willen maken meld je dan bij
Ronald. Wist u dat de OWV over een WhatsApp groep beschikt? Ben je nog
niet aangesloten bij deze groep laat het even weten aan mij (Francesco van
Luijken), Freek Boulonge of Harry de Jong. Zo blijft u op de hoogte.
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NIEUWE LEDEN
HAN VAN WELIE
WILLEM JAN VAN DOESELAAR
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Proost Ronald, Evert
en Helen!
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ALGEMENE
LEDENVERGADERING

tt e r d a m

WERKBEURTEN
starten op 20 oktober

16 november

WELKOM!
1

organisatie BierBQ
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Wat u nog moet weten..
over ophellen en werkbeurten
Op zaterdag 13 oktober wordt er opgeheld.
Deze dag worden de boten die daarvoor zijn
aangemeld op het werkeiland getrokken.
Opgeven kan nog steeds bij Ronald.
Binnenkort in uw mailbox de uitnodiging
voor de werkbeurten. Deze zullen starten
vanaf de 3e zaterdag in oktober de 20ste.
De werkbeurtenlijst zal ook gepubliceerd
worden op de website.

BierBQ door Camiel
Afgelopen zaterdag hebben we met een
grote groep genoten van een bierproeverij
die Camiel met familie fantastisch heeft
georganiseerd. Van 11 verschillende
Belgische biertjes, oplopend in
alcoholpercentage, werd deze avond
gedronken. Na een algemene uitleg over het
ontstaan van bier werd daarna ieder biertje
specifiek toegelicht en vergezeld door een
hapje. Camiel we zijn veel wijzer over bier
geworden.
Bedankt voor de leuke avond!

Ronald, onze havenmeester, zoekt nog hulp
om de werkbeurten op de zaterdagen in
goede banen te leiden. Wie helpt?

De volgende activiteit staat op 29 september op
de planning. Aanmelden kan op de website.

TOT SLOT NOG EVEN DIT…..
Er is een burendag op 22 september dit jaar. Dit is een dag waarop
je gezellig samenkomt en waarbij mensen iets goeds doen voor
elkaar én voor de buurt.
Wij doen dit door het schoonmaken van de achterplas.
Kom je plastic vissen?
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