Nieuwsbrief D.W.V.

juni 2015
Jaargang 4
Nummer 2

6 juni - Deventer Watersportdag 2015
Aanstaande zaterdag organiseren 7 watersportverenigingen uit Deventer, waaronder de DWV, de
Deventer Watersportdag 2015. Tijdens deze dag wordt inwoners van Deventer de mogelijkheid
geboden om kennis te maken met watersportactiviteiten en de verenigingen. Ook zal de nieuwe
zomerhaven officieel geopend worden en informatie worden gegeven over het project Ruimte voor
de Rivier.
Leden van de DWV worden van harte uitgenodigd voor deze watersportdag. Onderstaand het
programma

Nieuwjaarsbijeenkomst
Programma Deventer Watersportdag
Op zondag 6 januari heten we u van harte welkom op onze nieuwjaarsbijeenkomst.
Traditiegetrouw
plaats in onze
aanterras
de Industrieweg.
12:00
uur: Demovindt
van dedit
Reddingsbrigade
–kantine
Direct voor
van WindkrachtU7 bent welkom
Winterhaven

vanaf 15:00 uur.
12:10uur:
1, Opstappen
Nu iedereen weer
een volopvoor
aangeïnteresseerde
het werk is aan bezoekers.
zijn boot komt het helaas ook weer regelmatig
2, Demonstratie
boot
omslaan
of man
overboord.
voor dat er blikken
met verf e.d.
onder
de boten
blijven
staan. Dit is niet de bedoeling. Ruim na
3, Rondvaart
opeen
de sleepboot
in devan
jachthaven.
elke klus uw spullen
op. Met
milieucontrole
de gemeente komt de vereniging hierdoor in
de problemen.
12:30uur:
1, Instappen en proefvaren DKV.
2, Sloeproeien bij Daventre Portu.
3, Opstappen op een motorboot en rondvaren op Zandweerdplas of richting centrum.
4, Daventria: Ergo competitie – Racen op de ergometer. Roeien in een C4 (2 boten).
5, Scouting de Vundelaar - zeeverkenners
13:00uur:

ZMvD: Optimist zeildemo en instructie.

13:30uur:

ZMvD: Demonstratie Javelin-klasse, opstappen in een Valk.

14:00uur:

1, Daventria: Demonstratie van een 8.
2, ZMvD: Optimist zeildemo en instructie.

14:30uur:

1, DKV: Demo “rollen en redden”, diverse reddingtechnieken en “eskimoteren”
2, ZMvD: Demonstratie Javelin-klasse, opstappen in een Valk.

15:00uur:

ZMvD: Optimist zeildemo en instructie.

15:30uur:

ZMvD: Demonstratie Javelin-klasse, opstappen in een Valk.

16:00uur:

Sluiting.

Trailerhelling / Jollenveld
De trailerhelling is eindelijk klaar.
Mocht u hier gebruik van willen
maken meld u zich dan bij onze
zomer commissaris André Bultink.
Ook beschikken we over een
jollenveld. Mocht u dus uw jol hier
neer willen leggen kan dat in
overleg met André Bultink

Werkbeurten
De werkbeurten zijn gepland voor 19 en 26 september.
U ontvangt voor die tijd een bericht wanneer we u
verwachten.
Deze werkbeurten zijn gepland bij onze winter
accommodatie en duren van 8:30 tot 12:30
-------------------------------------------------------Aanpassingen steigers zomerhaven kleine boten
De aanpassingen aan de steigers voor kleine boten zal
binnenkort plaatsvinden. Ook hiervoor kunt u een
uitnodiging verwachten voor een werkbeurt.
Lach en traan
We proberen altijd zo attent mogelijk te zijn tegenover
onze leden maar dan moeten we wel op de hoogte zijn
van een geboorte, een ziek lid of bij overlijden. Mocht u
dus van onze leden zoiets opvangen laat het ons dan
weten.

Afwezigheid tijdens
vakantie
Wanneer u straks met
vakantie gaat en langere
tijd niet aanwezig bent in
de haven geef dit dan
door aan onze zomer
commissaris

Facebook
Onze vereniging heeft vanaf nu ook een Facebook pagina waar u regelmatig nieuwtjes kunt lezen
over onze vereniging. Ook zal hier de agenda bijgehouden worden met alle belangrijke
evenementen binnen de vereniging. Meldt u snel aan op:
https://www.facebook.com/groups/dwvdeventer

