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“Scheepspraat”
Ook dit seizoen organiseren Theo en Thijs weer de “scheepspraat”. Dit zal iedere derde zaterdag
middag van de maand worden gehouden in het Trefpunt. Noteer dus alvast 21 november in uw
agenda want dan is de eerste. De opzet is dit jaar nog uitgebreider dan afgelopen jaar, zo nu en
dan doen Thijs en Theo iets “speciaals”. Nog een reden te meer om deze gezellige middagen
(15:00 – 18:00) bij te wonen. Als u nog leuke ideeën heeft water die middag nog meer plaats kan
vinden meld dit dan aan Thijs of Theo. Denk hierbij aan korte cursussen zoals touw splitsen e.d.
Het bestuur wil de beide heren hartelijk danken voor hun geweldige initiatief en inzet. Theo en
Thijs, dank jullie wel.
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Dankwoord
De afgelopen jaren zijn er diverse leden geweest die buiten hun normale werkbeurt om diverse
klussen hebben gedaan voor de vereniging.
Alle leden die de afgelopen jaren mee hebben geholpen aan het bestraten, het monteren van
planken op de nieuwe steiger, het monteren van kikkers in de zomerhaven en ga zo maar door,
hartelijk dank namens het bestuur.
Facebook
Heeft u zich aal aangemeld op onze facebook pagina?
https://www.facebook.com/groups/dwvdeventer

Winterhaven
De steigerplanken op de winterhaven kunnen bij nat weer glad zijn. Onze winterhaven
commissaris is druk bezig om hier wat aan te doen maar voorzichtigheid blijft geboden.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Het duurt nog even maar de nieuwjaarsbijeenkomst staat gepland voor 10 januari 2016. Noteer
deze datum alvast in uw agenda.

