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Watersportvereniging Arnemuiden 

Opgericht 10 januari 1981. 

Zaterdagavond 16 december staan onze “eigen” havenkoks Jos en Wouter 

weer paraat om een fantastisch “Walking Dinner” te bereiden. 

Er zijn nog enkele plaatsen. Aanmelden nog mogelijk tot uiterlijk 

maandagavond 11 dec. 

Lees hier meer > 

Walking Dinner 

Van de Evenementencommissie, 

9 dec 2017 

Nieuwsbrief extra 

Indien geen prijs gesteld wordt op toezending van de nieuwsbrieven van de WSVA kunt 

u zich hier afmelden. 

Beste leden 

  

Zondagmiddag 17 december is ‘t Clubuus open van 15.00 tot 18.00 uur 

voor de traditionele Kerstborrel. 

Lees hier meer > 

Kerstborrel 

Van de Evenementencommissie, 

Onlangs is de “vrijwilligersmiddag” geweest. Hierbij is er een leuke 

attentie uitgereikt. Mocht u deze vergeten zijn om mee te nemen of als u 

er niet bij kon zijn, hij staat nog voor u klaar achter de bar…. 

Lees meer op de volgende pagina 

Vrijwilligers 

Van de besturen CJO en WSVA, 

https://www.jachthavenoranjeplaat.nl/activiteiten/11/walking-dinner
mailto:redactie@jachthavenoranjeplaat.nl?subject=Afmelden%20nieuwsbrief%20WSVA
https://www.jachthavenoranjeplaat.nl/activiteiten/12/kerstborrel
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Vrijwilligersnamiddag  26 november 2017 

Naar jaarlijkse gewoonte waren alle vrijwilligers welkom in het clubhuis voor een hapje en een drank-

je. De haven lag er stil en grijs bij; voor warmte en gezelligheid moeten we het opnieuw enkele maan-

den in hogere sferen zoeken. Dus allen de trap op naar de clubkeet! 

Vrijwilligers zijn er ‘in alle maten en gewichten’. Sommigen klussen op donderdag; anderen helpen een 

handje bij evenementen. Er zijn er die zich uitleven in de keuken of achter de bar en er zijn er die 

keitoffe evenementen of wedstrijden organiseren. De vrijwilligerslijst en hun taken zijn onmogelijk in 

één artikel op te sommen en te beschrijven. Bijkomend euvel om ze hier allemaal te lauweren is dat 

veel van hen onzichtbare havenkabouters en –kabouterinnen zijn die ongestoord achter de schermen 

opereren. 

Lof kwam er van Ron, voorzitter van de WSVA, en van Wim, voor-

zitter van de CJO. Onder een oranje paraplu strooiden zij met 

dikke complimentjes en vette bedankjes voor het Vrijwilligersle-

gioen Oranjeplaat.  

Daarna was het tijd voor een volgend rondje spijs & drank. Als 

afsluiter was er nog warme soep om de gaatjes op te vullen. Of 

de gaten, want sommigen lepelden nog een kommetje tomaten-

soep en een kommetje groentesoep naar binnen. 

Tot slot zorgde penningmeester Rien ervoor dat elke vrijwilliger naar huis ging met een oranje paraplu 

waarop het logootje van de vereniging prijkt. Regendagen in de haven? Daar worden we, onder onze 

oranje paraplu, (nog) vrolijker van! 

Zin om ook je steentje bij te dragen in de vereniging? Wist je dat veel kleine steentjes een grote berg 

kunnen worden? Dat we zo met z’n allen bergen kunnen verzetten en de haven gezellig & betaalbaar 

houden? 

Stuur je kandidatuur naar de secretaris van de WSVA en laat ons weten wat jou talenten zijn! 

 

mailto:secretaris.wsva@jachthavenoranjeplaat.nl

