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Clubblad redactie
Nieuw clubblad
Einde van het jaar ontdekte ik dat er online een clubblad te maken is bij SMIC. Zoals omschreven een product van Jonge Helden
Nou ik moet zeggen het klonk wat bijzonder.
Maar.........informeren kan altijd en het bleek een
goede tip.
De wens om het clubblad eens in een wat kleuriger
editie te maken bleek mogelijk en inclusief het verzenden naar alle leden bleef het binnen het door de vereniging uitgetrokken budget.
Er moesten allerlei afspraken gemaakt worden en na
goedkeuring van het contract kon ik beginnen. Beginnen betekend natuurlijk ook een andere werkwijze en
leren hoe je met alles om moet gaan.
Daar ligt hij dan ...............
ons nieuwe clubblad.
Ik heb veel aandacht besteed aan de lay-out, en de opstelling van alle advertenties en artikelen. Natuurlijk is
gelijk het lettertype aangepast, zodat de leesbaarheid
wat beter wordt.
Het moet echt een blad worden waar je naar uitkijkt en
waarin leuke en interessante verhalen staan die over
onze watersportvereniging en of over de leden gaan. Ik
vraag jullie dan ook, schrijf je verhalen eens op, of geef
een seintje dat we eens een interviewtje houden.
Alle advertenties zijn aangepast aan de mogelijkheden
van deze digitale uitgave. Doordat vele instellingen
vooraf moeten worden vastgelegd, zijn de formaten
van de advertenties wat aangepast. Sommige zijn wat
kleiner geworden, maar worden wel in kleur afgedrukt,
anderen zijn weer op een mooie plaats gezet en vallen
daardoor weer beter op. Ik hoop dat de adverteerders
dit ook vinden.

Jubileum WSV De Nieuwe
Waterweg
Denk alvast eens na over
COPY
voor het jubileum blad

Copy voor het clubblad
Wanneer jullie commentaar op het nieuwe clubblad
willen geven en/of copy willen inleveren,
doe dit dan voor
31-03-2007.
Dan kan ik de artikelen en foto's nog opnemen
en een plaatsje zoeken voor de
( positieve??)
commentaren.
Stuur je info naar
corannvalk@hotmail.com
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Storm waarschuwing

Ja, gister werd hij al afgekondigd, de weerswaarschuwing
voor vandaag. Een flinke wind is voor windsurfers vaak juist
een goede reden om wél het water op te gaan. Maar voor vandaag is dat zeker af te raden. Windsnelheden tot 110 kilometer (windstoten) worden gemeten.
Mocht je toch even willen uitwaaien, dan kun je misschien in de namiddag richting het Noordzee strand. Het lijkt namelijk vanaf 4 uur tijdelijk wat droger te worden en dan is het fantastisch om lekker die
harde wind om je oren te voelen waaien. Niet zo’n uitwaaier? Blijf dan
lekker in huis en bekijk ook eens de andere edities van Zeenz.nl.
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Woordje van de voorzitter

Voor wie nog niet weet wie onze voorzitter is.(redactie)

Deze keer een foto van de voorzitter voor wie me nog
niet kennen. Je komt elkaar namelijk niet per definitie
elke week tegen. Dus leek het me wel zo netjes en
zinvol om een foto te zetten voor leden die ik nog niet
ontmoet heb.
Zoals het de lezer ook wellicht is opgevallen heeft het
clubblad een nieuw jasje gekregen. Dit nieuwe jasje zal
de komende periode uitgeprobeerd gaan worden zodat
we kunnen kijken hoe we dit vinden. In ieder geval Cor
bij deze bedankt voor je inzet met het inrichten van de
nieuwe lay-out.

Onze voorzitter Streng maar Rechtvaardig

Het is alweer februari en over 2 maanden begint het watersportseizoen. Ik hoop dan ook dat we er een prima
seizoen uit gaan halen komend jaar met natuurlijk veel
zonnige dagen.
Groet,

René
Mooi plaatje van de Makkummer Paarden
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De Avonden
Bingo
Bingo. Ik hou d’r niet van. Ik vind het een debiel spelletje voor de kleuterafdeling van de bejaardenzorg. Maar het
was op zaterdagavond; het zou een bingo-dansant worden en die aankondiging maakte veel goed. Bij binnenkomst
in het clubhuis stond ons huisorkest al opgesteld en weldra gingen de eerste beentjes van de vloer.
Toen begon het.
Bingo.
Ik stond temidden van een groepje andere gehoorgestoorde 65-plussers aan de bar. De “speaker” had deze keer
een professionele uitrusting tot zijn beschikking. De balletjes werden door middel van perslucht omhoog geblazen
en één voor één opgevangen in een stalen korfje: foefelen was er niet bij.
Het eerste nummer werd afgeroepen en meteen brak het pandemonium uit.
“Bingo”, riep een lolbroek meteen.
“Wat riep ’t ie”, vroeg een ander.
“Hoe jij nou es je kop, dan ken ik ook wat horen…”, een derde.
“Wat…welk nummer…”
“Nog es..”, schreeuwde een vrouw.
Ik schoot in de lach. De speaker was al drie nummers verder. De eerste prijzen vielen in het hoekje van de organisatie. Die kunnen het zeker goed, dacht ik. Of er werd toch gefoefeld. Na het eerste spelletje vervolgde ons huisorkest met lekker swingende werkjes tot de volgende match.

Ik won niks. Prein, de barman, had het te druk en ik hield zijn wedstrijdformulier ook bij.
Hij won ook niks.
Nadat de speaker alle balletjes had gehad, had ik nog heel veel witte vakjes over. Dat kon dus niet. Het briefje van
de barman had ook nog een hele hoop witte vakjes, dus ik had gelijk.
Twee bewijzen dat het niet goed was gegaan…..
De barman was het overigens een rotzorg; we dronken het af, we dansten en het werd steeds gezelliger.Maar de volgende keer doen we het anders. Er komen gastspeakers, er worden geen prijzen uitgedeeld, maar de winnaar geeft
de hele tent een rondje.
Da’s eerlijker.

Maar ik kom niet want dan heb ik griep.
Wel jammer eigenlijk. Want dankzij de goede zorgen
van de Preintjes, de koude- en warmehappenjuf en
onze swingende huis- muzikantjes, was het toch al
twee uur lang zondag voordat ik de klammelappenbak
inklom.
Ik kom toch maar wel…..
Antonius
Stelling: Als je op zondag, na een bingo, zonder herrie
wilt ontbijten, moet je de beschuiten eerst even
onder de kraan houden
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Van de bestuurstafel
Samenwerking/fusieonderzoek. De commissie, die eind december 2006 daarvoor is ingesteld, is hard aan het
werk. In de voorjaarsvergadering 2007 zal het onderzoek uitgebreid aan de orde komen. Wel is inmiddels duidelijk
dat het onderzoek beperkt zal blijven tot 2 verenigingen, daar W.S.V. De Volharding heeft afgehaakt. De vertegenwoordigers van deze vereniging in de commissie kregen van een aantal van hun medeleden brieven gestuurd,
waarin men zijn ongenoegen uitsprak over het deelnemen aan genoemd onderzoek, dat mogelijkerwijs tot een samengaan met de andere Spuihavenverenigingen zou kunnen leiden. Één brief was voorzien van een lijst, getekend
door leden die niet wensen te fuseren en daarom dringend verzochten verder onderzoek te staken. Wel werd er in de
brieven de mogelijkheid tot samenwerking met de andere verenigingen, zoals deze nu bestaat in het Spuihavenberaad, gesteund. Aangezien één van de vertegenwoordigers van De Volharding in de commissie tevens voorzitter is van deze vereniging zag hij zich genoodzaakt niet verder deel te nemen aan het onderzoek.
Algemene vergadering.
De voorjaarsvergadering 2007 vindt plaats op 20-4-2007.
De najaarsvergadering 2007 vindt plaats op 30-11-2007.
Bootverzekering. Jaarlijks wordt vóór de najaarsvergadering een aantal leden aangeschreven om de geldende polis
van hun bootverzekering op te sturen. Vanwege aanwas nieuwe leden en aanschaf nieuwe schepen is de periodieke
steekproef van het afgelopen jaar van 5 schepen uitgebreid tot 14 schepen. Er is zodoende ook sprake van een inhaalslag om het verzekeringsbestand up to date te maken. Belangrijkste reden voor de periodieke steekproef is
echter om zekerheid voor de leden te krijgen dat hun boot tegen schade, veroorzaakt door een ander schip, verzekerd is via de polis van de schadeveroorzaker. Tot nu toe hebben de leden Van Bommel, Rietveld en E. Winkelman
de gevraagde papieren echter niet opgestuurd. Het bestuur vindt het niet tot zijn taak behoren om bij herhaling herinneringsbrieven naar vergeetachtige leden te sturen over onderwerpen, waarover de ledenvergadering heeft besloten. Het bestuur gaat er van uit dat ieder lid zijn verantwoordelijkheden kent en tot actie overgaat als dat wordt
gevraagd.
Clubhuisactiviteiten. De clubhuisactiviteiten lopen de laatste tijd niet naar wens. Kerstbrunch en de aangeklede
nieuwjaarsbijeenkomst bleken niet uitvoerbaar. Ziekte van de clubhuiscommissaris is een belangrijke oorzaak, maar
is geen rechtvaardiging. Het bestuur is van mening dat het niet aanwezig zijn van een clubhuiscommissie (met de
clubhuiscommissaris als vertegenwoordiger in het bestuur), een gemis is voor planning en uitvoering van bestaande
en nieuwe clubhuisactiviteiten. Dergelijke zaken kunnen nimmer op alleen de schouders van de clubhuiscommissaris
worden gelegd. Ook het ondersteunen van de clubhuiscommissaris met hand- en spandiensten door verschillende
leden is geen werkbare optie. Clubhuisactiviteiten zijn de motor van een vereniging. Als die niet of onvoldoende van
de grond komen vervalt de vereniging tot een botenstalling. Daarom doet het bestuur een oproep aan de leden om
de oude clubhuiscommissie tot leven te wekken. Er is voor die commissie genoeg te doen in 2007, het jaar waarin de
vereniging 60 jaar wordt. Geïnteresseerde leden kunnen hierover contact met Liesbeth Polet opnemen.
Bestuurverkiezingen. In 1964 werden Piet v/d Horst en Jack v/d Holst gekozen als bestuurslid van de vereniging.
We zijn nu in het jaar 2007 aangeland, dik 40 jaar later dus en beiden zijn nog steeds bestuurslid. Voorwaar een
haast niet overzienbare periode als bestuurslid, maar het geeft tevens een zwakte aan van onze vereniging dat, om
in Haagse termen te spreken, leden zo lang op het bestuurspluche kunnen blijven zitten.
Hoe het ook zij Piet v/d Horst en Jack v/d Holst treden statutair af op de voorjaarsvergadering 2007. Eerstgenoemde
stelt zich herkiesbaar voor een periode van 2 jaar teneinde één of meerdere een nieuwe dokcommissaris(sen) in te
werken. Jack v/d Holst denkt erover om zich voor de volle periode van 4 jaar herkiesbaar te stellen als havencommissaris.
Teneinde op de voorjaarsvergadering tot een keuze te komen worden leden, die belangstelling hebben voor deze bestuursfuncties, uitgenodigd om dit aan het bestuur kenbaar te maken. Volgens artikel 11, lid 3, kan dit door het opmaken van een bindende voordracht afkomstig van tenminste 10 leden.

Aankopen voor de club

Offerte

Verenigingsaankopen bij fa. Huizer. Bij de fa.
Huizer worden regelmatig aankopen op rekening van
de vereniging gedaan i.v.m. werkzaamheden aan de verenigingsuitrusting. Tot deze aankopen zijn enkele leden
gemachtigd, te weten Piet Opschoor, Ger Gilijamse,
Jack v/d Holst, Piet v/d Horst en Aad Bezemer. De fa.
Huizer is hierover benaderd.

Offerte voor vervanging clubhuiswand. In de najaarsvergadering 2006 is door de vergadering gevraagd
voor een 4e offerte aangaande de vervanging van een
clubhuiswand bij de firma Stijl. Deze firma is benaderd
maar heeft niet gereageerd. Verdere actie richting Stijl
ligt niet in de rede. In de voorjaarsvergadering 2007 zal
de vervanging clubhuiswand aan de orde komen.
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Leuk Watersport Nieuws

Laatste Bericht SLOBDIHO
Eindelijk,
2 december was het zover, we zijn gaan potverteren
van jullie gulle giften na de Hemelvaartstocht.
We zijn heerlijk uit eten geweest onder het Stadhuis
van Schiedam. We hebben de Hemelvaartstocht nog
eens dunnetjes over gedaan. Wat komt er dan allemaal
boven……
Het ongelooflijke pestweer….4 dagen regen, bagger in
de feesttent, dikke sokken, natte poten, winterjacks..een verregende wandeling door Woudrichem, verzopen kleine ridders en jonkvrouwen. We hadden het
zo graag met een beetje leuker weer gedaan….maar
ja…..

Facelift voor haven Middelharnis
19 december, 2006
De gemeente Middelharnis is bezig de gemeentelijke haven een facelift
te geven. Afgelopen zomer is al een nieuwe toiletvoorziening geplaatst.
Ook is in overleg met Watersportvereniging Flacquee een begin gemaakt met de vergroting van de afmeerplekken.
Maar er staat meer op het programma. Zowel watersporters als de beroepsvaart kunnen een verdere kwaliteitsverbetering van de haven tegemoet zien. De drempels in het havenkanaal, die sommige schepen
een goede doorvaart verhinderen, worden mogelijk nog voor het
nieuwe vaarseizoen verwijderd. De gemeente wil de toegankelijkheid
van de haven vervolgens op peil houden door het havenkanaal met
enige regelmaat te baggeren.
Met het aanbrengen van wrijfgordingen aan de steigers kunnen schepen beter afmeren. Deze operatie gaat van start in 2007. Tevens staat
dan een vervanging van het remmingwerk in de buitenhaven op het programma. Een herziening van de openingstijden van de haven is bovendien aanstaande.
Al deze maatregelen moeten de haven van Middelharnis aantrekkelijker
maken.

Via deze weg verzoek ik het bestuur en de leden van de WSV de
Nieuwe Waterweg voor mij een ligplaats vrij te maken .
Sjeik Abul Hassan Dahir Away

Wat hebben we vreselijk gelachen, het moet ons nog
even van het hart dat zo’n tocht zonder de gigantische
inzet van jullie als leden echt geen drol voorstelt.
Toen was geluk heel gewoon in de middeleeuwen….toen we dat bedachten, lagen we zelf natuurlijk al zes keer in een deuk. Wij hadden al rolverdelingen bedacht voor Simon, Japiooh , Nel en Zus en
trouwens de toneelstukken ook.
Dan valt toch je mond open als je op de avond een Zus
(Gilijamse) Stokvis als de eerste de beste vamp uit Emmerkompaskuem ziet optreden?
Wat te denken van de decorstukken?
Alles was werkelijk, tot in de kleinste details, terug naar
de Middeleeuwen. De keuken van de ploeg van Guido,
met maar liefst 3 dekorwisselingen, fantastisch!!! Niet
te vergeten de onvergelijkbare souffleur
KUKELEKU!!!!
Deze gevleugelde zin zal hem zijn hele leven blijven achtervolgen (daar zorgen wij wel voor)
De smerige varkensstal van de ploeg van Lucienne met
de tepellange varkens….om van de horrorshow daarna
maar niet te spreken (Hiermee bedoelen wij niet het
prachtige kostuum van onze nieuwe voorzitter!!) Je
moet maar lef hebben.
De ploeg van Fred met zijn goed gecamoufleerde spiekbrieven, en dan de hilarische ingreep van zoontje lief
die in de verkeerde set met paard en al door het toneelstuk vloog en daarbij riep
‘’shit verkeerde scène’’!!
Ook de pechploeg van Korine kon ondanks het wegvallen van een gedeelte van hun ploeg nog voldoende
laten zien (de kinderen hebben hun natuurlijk gered).
Volgens mij hebben Stokvis junior en senior nog nooit
zoveel op elkaar geleken als in die sport-jak!
Dus jullie als leden, allemaal bedankt voor jullie inzet…het was geweldig!!!
Dit is dus de laatste keer dat Slopdiho in dienst was…
Di wordt vervangen door Ka……rara,

Brandersfeesten

Wat moet je daar nou van maken???

Voor degene die het nog niet weten, de "Gondelvaart"
is in het weekend van 28-29 en 30 september 2007.
Gezamenlijke actie met JC Schiedam en de WSV De
Nieuwe Haven?

Wijnand, Piet, Jan en Ger
Rosita, Astrid, Trudy en Yvonne
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Slobdiho
Ja.....Dat was me het cluppie wel. Ze hebben jaren lang mooie, gekke en stomme dingen voor ons verzonnen. Maar
..... het was altijd lachen . Bedankt uit naam van alle Waterweggers voor de jullie inzet. We hopen en denken ook
dat dat wel zal lukken, dat jullie opvolgers ons in de toekomst ook zo bezig kunnen houden.
BEDANKT VOOR ALLES
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Bardiensten en
schoonmaak
Bardiensten Zaterdagen
2007
3-3

Eef Lans

10-3 Jan Oranje
17-3 Theo Vos
24-3 Corrij Noordijk
31-3 Hans Slingerland
7-4 Rene Westerhof
14-4 Guido Schippers
21-4 Ger Giliamse
28-4 Rob van der Linden
5-5 Hennie de Kok

Zoals te zien op de foto is het voorlopig niet nodig om een ligplaats
voor mijn bootje vrij te maken.
Sjeik Hassan

Schoonmaak Clubhuis

Oude Glorie
Oude Glorie slaat op varende motorjachten uit het
begin van de pleziervaart. Er is een boek met allemaal
foto's van deze schepen. In het boek staan ook nog
twee door Ouwens
ontworpen en vervaardigde jachten. Zie foto's op blz 11.
Anekdote
Op een rommelmarkt kocht ik voor weinig geld
het boek "Oude Glorie".
Het boek lag aan boord toen we in de vacantie op de
Leukerplas aan de Maas een oude Glorie tegen kwamen. De boot lag midden op het meer voor anker.
Ik ben in het boek gaan zoeken en zag dat deze boot
niet in het boek was opgenomen. Wanneer je als jong
stel zo'n boot bezit dan moet je toch een liefhebber zijn
en je vakkundige handjes kunnen gebruiken.
De volgende morgen gingen wij weer verder en besloten om even langs de voor anker liggende oude
glorie te varen en te vragen of zij soms dat boek wilden
hebben.
Dat was toch geen slecht idee.!!
Wij voeren langzaam naar de "kofferdekkruiser", er was
niemand te zien. Hallo is daar iemand, ja wat moet je
anders roepen. Na een minuut ging het achterzeil open
en met een verschrikt gilletje zag het jonge vrouwtje
dat wij vlak naast hun lagen.
Het verschrikte gilletje was waarschijnlijk omdat zij in
haar blootje liep.
Het zeil ging weer dicht nadat ze zei,
"Even wat aandoen hoor"!!!!!!!!!!!!!!.
Het zeil ging weer open en een verwarde haarbos van
haar vriend stak naar buiten. Ik vertelde dat wij een
boek hadden met allemaal schepen zoals die van hun.
Het boek Oude Glorie. Hij vond het wel aardig dat wij
dat wilden geven maar
sorry hoor ...................
we hebben dat boek al.
Zo zie je maar wat je allemaal overhoop haalt wanneer
je denkt een goede daad te doen.
Was trouwens wel een mooi vrouwtje.
Dreamer

Behalve de aangegeven
schoonmaakwerkzaamhedenaltijd even de toiletten controleren en/of schoonmaken.
19-3
Fam. Valk en Fam. van Rossem
Vloer, ramen, bar
10-4
Fam. Lans en Fam Dingemans
Vloer en ramen
1-5
Fam.v.d Kraan- Fam Kerkhoven-Fam Schippers
Vloer-ramen hal
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Bardiensten Zondagen
2007
Zondagen 2007
4-3 Fam Slingerland
11-3 Fam Tebrugge
18-3 Fam Kalkhoven
25-3 Fam A v.d. Linden
1-4 Fam Gundlach
8-4 Fam van Rossem
15-4 Fam van Lewe
22-4 Fam Jansen
29-4 Fam v.d. Bosch
6-5 Vos/Westerhof

De BRUNEL in volle aktie

Full speed ABN2

ABN zeilen in de Volvo Ocean Race.
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Aan Boord Bij......................
Gedicht
STAMEL DE NAAM!
adem rustig in en uit, adem in
en uit, denk aan de naamdrager, in en uit
in en uit, goed zo, in en spreek de naam uit
hap naar de naam, probeer te happen
naar de naam als naar adem, zo ongeveer:
haphap, happen naar de naam, haphap
niet hoesten, happen haphap, niet hoesten
adem rustig in en uit, adem in
en uit, niet hoesten, adem in adem in

Aad Bezemer had geluk dat hij niet in zijn auto zat.
Nog een geluk dat de auto gerepareerd is.
Wat wind en een reclame bord al niet aan kunnen richten.

snak naar adem als naar de drager van de naam
hap naar adem, probeer te happen
naar adem, je moet nog stamelen, hap! hap!
© Hélène Gelèns, 2006

Marifoon vergunning
De huidige vergunning voor het gebruik van een marifoon verdwijnt. In eerste instantie voor de pleziervaart en
daarna start het traject voor de beroepsvaart. Er worden nog wel eisen aan de gebruikers gesteld. Een vorm van
examinering zal dan ook blijven bestaan.
Een gebruiker moet zich straks eenmalig, bij voorkeur via het internet, aanmelden bij Agentschap Telecom. De gegevens van de gebruiker worden dan opgenomen in een register. In het register komt naast de verplichte gegevens
zoals Burgers Service Nummer, roepletters, MMSI nummer, ATIS code ook de mogelijkheid om vrijwillige gegevens
aan te vullen zoals gebruikte apparatuur en gsm-nummer.
Het agentschap hoopt met de vrijwillige gegevens de veiligheid en bereikbaarheid van personen aan boord van schepen voor search and rescue doeleinden en andere calamiteiten te verbeteren. De huidige vergunninghouders
worden automatisch opgenomen in het register en hoeven geen directe actie te ondernemen.
Bron: agentschap Telecom
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Gevraagd

De INDISCHE AVOND

Dokmeester
Omdat onze huidige dokmeester (Piet van der Horst)
zijn kennis graag wil overdragen aan een opvolger,
zoekt de vereniging binnen zijn leden een kandidaad.
Wie meent deze verantwoordelijke job in de toekomst
te kunnen gaan vervullen, moet zich even bij het
bestuur aanmelden. Piet kan je natuurlijk ook alles
over het "DOKKIE"vertellen.

Alweer de laatste avond van het winterseizoen.
De roemruchte en gevreesde
INDISCHE avond
Er wordt weer van alles aan gedaan om deze avond
te laten slagen.
Schrijf je vroegtijdig in op de intekenlijst die achter de BAR ligt.
Neem op de avond je beste humeur mee en open met elkaar daar
alvast het nieuwe seizoen.

HAVENTAAL
Dwarsbomen
Dwarsbomen,is dat een havenuitdrukking.???
Jawel,
hetis een zegswijze uit de binnenvaart.
Vroeger waren vrijwel alle binnenvaartschuiten uitgerust met vaarbomen. Het voortbomen van zo'n schip
vergde een enorme inspanning én grote vaardigheid.
Bij minder ervaren schippers kon het voorkomen dat de
vaarboom in de modder bleef steken. Daardoo werd
het schip in de verkeerde richting geduwd, of kwam het
dwars te liggen en kwam het schip niet vooruit.
Dus dat is D W A R S B O M E N

Droogdok
Ik las ergens dat het watersportcentrum Legerstee in Heusden een
unieke dienst aan kan bieden………..
Een......... D R O O G D O K ..........voor jachten.
Nou wij waterweggers weten wel beter maar toch leuk om te
zien wat zij vragen voor niet leden om in het dok te gaan.
€ 10,- per lengte meter voor de eerste dag en voor
een extra sta dag € 45,Dus een schip van 10 meter kost voor één week
10 meter lang á € 10

= € 100,-

6 extra dagen á € 45,- = € 270,Totaal voor één week = € 370,www.legerstee-watersport.nl( op de foto ons dokkie)

Dokken
De storm van 18 januari heeft Achmea ongeveer
€ 125 miljoen gekost.

Broodpap
Ingrediënten:
1 liter melk, 250 gram oud brood zonder korsten, 5 eetlepels bruine basterdsuiker, 2 theelepels kaneel, boter.

Wie weet waar deze straat is.
Wie dit weet wordt beloond.
Zijn pasfoto met de uitslag in het volgende clubblad.

Bereidingswijze:
Giet de melk in een pan en breng aan de kook. Snijd het
brood in stukjes en doe die in de melk. Laat alles, goed
roerend, op laag vuur even doorkoken. Haal de pan van
het vuur en voeg de bruine basterdsuiker en kaneel toe.
Roer alles goed door elkaar. Dien de broodpap zo warm
mogelijk op diepe borden op en leg vlak voor het opdienen een klontje boter op de pap.
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Over en van de leden
Bedankje.
Hoi, watersportvrienden
Hierbij wil ik jullie en de
WSV de Nieuwe Waterweg bedanken voor het sturen
van de bloemenbon en de kaart naar aanleiding van
mijn operatie.
groetjes Linda Daalmeijer

Bedankje..

Nieuwe Leden

Beste vrienden watersporters.

Nieuw Lid

Vlak voor de kerst werd mijn vrouw onverwachts opgenomen in het ziekenhuis met hartklachten. Tijdens
haar verblijf in het ziekenhuis ontving zij van jullie kaarten en een bloemenbon. We hebben hier een mooie
bos bloemen van gekocht. Hartelijk dank hiervoor. Inmiddels is zij thuis en gaat het weer de goede kant op.

De hr. en Mevr. van Erk hebben het lidmaatschap aangevraagd van onze vereniging. Zij hebben een boot van
8 meter lang en 2,85 meter breed. We zijn benieuwd
wanneer we ze kunnen verwelkomen.

Hartelijke groeten,
Nel en Hendrik Rijkers.

Bedankje
Langs deze weg wil ik Wil Gilijamse en de WSV de
Nieuwe Waterweg bedanken voor de leuke attentie die
ik heb ontvangen bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis.
( dec: 2006)
Ook namens de rest van de bemanning
ms. "Woord Geul"
Gerrit v.d. Wilt

GEEN lid meer

J. Hoogstad ( wegens overlijden)
Toos Zweistra
O.van Dalen
Opzegging ligplaats
Mauris Kooijman heeft zijn ligplaats opgezegd, wel verzocht hij om een passantenplaats voor zijn boot.
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Indien onbestelbaar retour: Keizermantelweg 219, 3192 VZ Hoogvliet RT

Mottenballenvloot
.
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