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In memoriam. 

Tot ons grote verdriet hebben wij de 

afgelopen maanden afscheid moeten 

nemen van een aantal leden van onze 

vereniging. 

Afgelopen juli is Jan Kluivers overleden, 

Jan zijn gezondheid liet hem al een tijdje 

in de steek, maar hij kwam toch steeds 

weer naar de boot en de haven. Toen hij 

al heel ziek was, heeft hij toch nog een 

mooie vaartocht kunnen maken.  

In november is Hennie Schild geheel 

onverwachts overleden. Hennie was  

samen met zijn vrouw Riet nog altijd heel 

actief bezig met hun boot en zij waren in 

de zomer vaak op de haven te vinden.      

In november  overleed Chris Slingerland. 

Na het overlijden van zijn vrouw Geertje  

heeft Chris de boot verkocht. Maar Chris is 

altijd lid gebleven van onze vereniging, en 

hij was samen met zijn dochter en 

schoonzoon (Christel & Dik van Kooij) heel 

vaak aanwezig bij activiteiten in het 

clubhuis.   

Deze mensen ervoor gezorgd dat de 

vereniging en de haven zijn wat het nu is, 

een fijne en goed onderhouden plek om te 

zijn. 

Wij zullen hen missen en zij zullen in onze 

gedachten blijven.  

 

 

 

 

Van de Voorzitter.  

De boten in de haven zijn weer in hun 

winterslaap en zijn weer in hun 

winterdekjes ingepakt. De laatste 

werkbeurten van 2019 liggen al weer een 

tijdje achter ons. Maar dat betekent niet 

dat alles stil ligt.  

Nadat het eerst het dak is vernieuwd van 

het werkhok, wordt er op dit moment door 

een aannemer hard gewerkt aan het 

moderniseren van de wc- en 

doucheruimte.  

De ruimte zal onderhoudsvriendelijk 

worden gemaakt en onder andere worden 

voorzien van een gietvloer. Net als elke 

winter is het water afgesloten en is de 

deur van de doucheruimte op slot. Maar u 

kunt altijd even stiekem door het raampje 

naar binnen kijken. Wij hopen dat als de 

werkzaamheden zijn afgerond in dit 

voorjaar, tijdens de ALV de wc en douche 

officieel in gebruik te kunnen nemen. 

In januari zal de bestuursvergadering en 

de inloop voor de leden worden 

verschoven naar 9 januari, heeft u 

opmerkingen, vragen of suggesties voor 

het bestuur, bent u van harte welkom op 

deze inloop van 19:30 t/m 20:00. 

Namens het bestuur wens ik u fijne 

feestdagen, en een mooi vaar jaar in 

2020. 

Vriendelijke groeten, 

André de Ruiter  
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Sint Nicolaas. 

De Sint heeft, net 

zoals ieder jaar,  

weer een bezoek 

gebracht aan de 

WVL. Hij en zijn 

Piet hebben er 

samen met de 

aanwezige 

kinderen en 

volwassenen weer een mooi feest van 

gemaakt. Hoewel een enkeling het toch 

wel een beetje eng vond, die Sint zo in het 

echt…… 

Gelukkig voor de Sint waren er ook de 

hulpsinterklazen van de 

evenementencommissie die weer heel 

veel werk hebben 

verricht.  

Met dank aan Dhr. 

Wigleven voor de, 

zoals altijd, mooie 

foto’s. 

 

 

 

 

2019 is bijna voorbij , hopelijk komt er 

weer een mooi jaar aan. Er zijn alweer een 

aantal evenementen gepland. 

 

 

  

Op zaterdag 4 januari 2020 is de 

nieuwjaarsreceptie. U bent van harte 

welkom vanaf 16:00 uur in het clubhuis. 

Wij hopen u daar te kunnen verwelkomen 

om gezellig samen het nieuwe WVL-jaar 

te kunnen beginnen. 

 

 

 

 

 

Zondag 26 januari is de eerste klaverjas- 

en jokeravond van 2020 in het clubhuis. 

Hopelijk wordt het weer een gezellige dag 

voor de deelnemers en eventuele 

toeschouwers. 

 

 

Vrijdag 14 februari om 19:00 uur is er een 

schilder avond gepland. Er zullen dikke 

dames worden geschilderd met acrylverf 

op doek.  

 

De redactiecommissie wenst u: 


