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“Filmmiddag”

Touwsplitsen
Ook dit jaar wordt er weer een cursus
touwsplitsen georganiseerd. De cursus zal
worden gegeven door Theo Berkhout, Gerard
Rozenkamp en Henk Kap. De cursisten dienen
zelf touw mee te nemen. Het hapje en drankje
regelt de DWV. De cursus is op 25 februari,
meedoen kan door een mail te sturen of in te
schrijven op de intekenlijst in de kantine. De
cursus gaat alleen door bij voldoende
belangstelling
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Tijdens onze goed bezochte en ouderwets
gezellige nieuwjaarsreceptie kwam de
filmmiddag van vorig jaar te sprake en waren
diverse mensen direct al enthousiast om
binnenkort weer een boeiend reisverslag van
Gerard en Olga Rozenkamp te bekijken. De
film die nu getoond zal worden gaat over één
van hun reizen naar zuid Frankrijk. Als dit u
ook leuk lijkt stuur ons dan even een mailtje.

Stremming sluis

Ledenvergadering
Op woensdag 8 maart houden we onze jaarlijkse
vanaf 15:00 uur.
ledenvergadering. De agenda voor deze
ledenvergadering ontvangt u binnenkort. Volgens
rooster zijn aftredend: Henk Kap, tweede secretaris
– niet herkiesbaar. Henk Bultman, commissaris
winterligging – herkiesbaar.
Volgens het huishoudelijk reglement worden kandidaten door
het bestuur voorgedragen. Kandidaatstelling kan ook
geschieden door een gezamenlijke voordracht van 10 leden
(de ledenvergadering is alleen bestemd voor vaste leden, niet voor gastleden)

Woensdag 12 april is de sluis gestremd

Kortingspas Pontmeyer
De DWV heeft een
kortingspas van
Pontmeyer. Stuur
even een mail als u
hier gebruik van wil
maken.

Boten te water
Het lijkt nog heel lang te duren maar over
ruim 2 maanden , op zaterdag 15 april,
gaan de boten weer te water. Hou er
rekening mee dat dit het paasweekend is.
LET OP!!!

LET OP!!!

LET OP!!!

Bokken in kaart brengen.
Nog niet alle leden hebben hun bok al belabeld. In de kantine liggen labels en tie raps . later zullen
dan de nummers aangebracht worden.
Bokken die in april (na tewaterlating boten) niet belabeld zijn kunnen worden geruimd
of worden eigendom van de vereniging!

