
 

Nieuwsbrief Januari 2023 

Beste leden, 

We hopen van harte dat u het nieuwe jaar goed bent gestart en dat u een gelukkig jaar tegemoet 
gaat met een mooie koers. 

De nieuwjaarsreceptie was een succes! Het clubhuis zag er prachtig uit, er speelde een leuke 
band en er hing een gezellige sfeer. Bij deze willen we de Evenementencommissie hartelijk 
danken voor de organisatie! 

Graag laten we u weten dat vanuit de Gemeente Oss, de omgevingsvergunning is verleend voor 
de bouw van de geschakelde loods. Het wachten is nu op de watervergunning vanuit het 
Waterschap, ook dat ziet er gunstig uit. Dat betekent dat we in het voorjaar zouden kunnen 
beginnen met de bouw van de loods, maar vóór die tijd willen we u graag informeren door 
middel van een Ledenvergadering op korte termijn. Let wel dit zal een informatieavond zijn en 
een ledenraadpleging tav de bouw. 
De Algemene Ledenvergadering zal, naar alle waarschijnlijkheid, 14 april plaatsvinden. 

Even een rectificatie betreffende de Wedstrijdcommissie: Harm de Jong is en blijft 
penningmeester en Jaap Walter wordt contactpersoon voor de wedstrijdcommissie 
(wedstrijdsecretaris@WVdemaaskant.nl. In de nieuwsbrief van december werd per abuis anders 
vermeld. 

Geen grap: de boten gaan zaterdag 1 april weer te water. We kunnen niet wachten! 

Gelukkig is het waterpeil in de Maas op dit moment redelijk stabiel. Dank aan 
de Havencommissie voor het wakend oog. Fijn dat alle betrokkenen tijdig werden 
geïnformeerd. 

Dan drie berichten vanuit de Clubhuiscommissie: 

       U mag weer aangeven wanneer u een bardienst kunt draaien. Middels het bekende online 
bardienst systeem op onze site www.wvdemaaskant.nl.  Op uw persoonlijke inlogpagina vindt u 
onder het kopje ‘clubhuis bardienst’ de diverse mogelijkheden. Hier kunt u diverse data 
selecteren om een bardienst te kiezen (minimaal één, meerdere wordt zeer gewaardeerd). Door 
een datum aan te vinken en daarna op te slaan (onderaan de pagina) is de bardienst gekoppeld 
aan u en vastgezet. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 
U krijgt tot en met vrijdag 28 februari de gelegenheid om aan te geven welke datum voor u 
makkelijk is om aan uw bardienstverplichting te voldoen. Mocht u niet voor 28 februari een 
datum hebben gekozen, dan zal de clubhuiscommissie u indelen en ontvangt u hiervan bericht 
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dat u dient te bevestigen. 
Bij vragen kunt u mailen naar clubhuiscommissie@wvdemaaskant.nl. 

        De Clubhuiscommissie is dringend op zoek naar nieuwe commissie leden. Te denken aan het 
bardienstrooster beheren, grote schoonmaak organiseren, IVA certificaten beheren, etc.. 
Iedereen is welkom. Bij interesse graag mailen naar clubhuiscommissie@wvdemaaskant.nl  

        22 februari is het gezellig Haring Happen in ons clubhuis ’t Oppertje, vanaf 20.00 uur is 
iedereen welkom! 

 

Op Zondag 16 April 2023 wordt er door ons Shantykoor samen met het Ierse muziekgroepje 
The Clutters een muziek- en meezingmiddag georganiseerd. Daarbij is Shantykoor ‘de Kabelgat 
Ramblers’ uit Veghel te gast. Op het repertoire staan shanty- en zeemansliedjes. Het clubhuis ’t 
Oppertje is vanaf 12.00 uur geopend. 
Het muziekmiddag is van 13.00-17.00 uur. Iedereen is van harte welkom!! 

De Ynglingwinterwedstrijden zijn een groot succes. OP het water wordt fel gestreden, maar na 
afloop is het één en al gemoedelijkheid en gezelligheid. Onderstaande foto's geven een prachtig 
beeld. De volgende wedstrijden zijn: 29 januari, 12 februari, 5 maart, 19 maart (reserve dag). U 
bent van harte welkom om te komen kijken. 
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Dat was het dan voor deze maand. 

Tot in februari. 

  

Met hartelijke groet, 

Paul, Camille, Martin-Jan, Mascha en Jolanda 
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