
 UITNODIGING  
Verenigingsdag WSV Maas & Waal 
voor alle (aspirant-)leden en donateurs   
zaterdag 3 sept 2022 

  
We hopen en verwachten veel deelnemers op deze 

feestelijke dag met verschillende activiteiten en ontmoetingen op en rond het 

water.  

 

Inmiddels hebben we een veelzijdig 

programma voorbereid waarbij de 

kersverse horecawerkgroep met een 

frisse nieuwe aanpak ons zal verrassen. 

Op het water zijn natuurlijk onze 

zeilwedstrijden, die starten al voor de 

opening van de dag met een briefing om 

10.00 uur en aansluitend een 

zeilwedstrijd op de Maas.  

 

De officiële opening van deze dag voor alle deelnemende (aspirant-)leden en 

donateurs vindt plaats met een uitgebreid lunchbuffet om 12.30 uur. 

 

In de middag wordt er opnieuw gezeild, niet-zeilers zijn welkom in de 

Sociëteitshaven / Olie en Stoom voor het bezoeken van historische 

motorschepen bij Linden. Motorboten en het voetveer Zeldenrust (met Jaap 

Mulders) zorgen voor een overtocht naar Linden.  

Tijdens de zeilwedstrijd in de middag is er ruimte om mee te zeilen als 

opstapper. Markeer in het inschrijfformulier je eigen voorkeur. 

 

Vanaf 16.00 uur wordt iedereen weer op het haventerrein verwacht voor een 

circuit in teamverband van ‘spelactiviteiten’. Laat je maar verrassen!   



 

Programma      

 

10.00 Zeilers: Briefing met koffie in het clubhuis                                   

10.30 Start zeilwedstrijd op de Maas  

 

12.30 Allen: Opening van de dag en lopend lunchbuffet 

14.00 Optie 1: Bezoek aan Sociëteitshaven / Olie en  Stoom, historische 

motorschepen bij Linden  

14.00 Optie 2: Zeilwedstrijd op de Kraaij (met 

meezeilende motorbootvaarders) 

16.00 Alle deelnemers, jong en oud: 

‘spelactiviteiten en touwvaardigheden’ in een 

circuit op het haventerrein  

17.00  Borrel met levende muziek (o.l.v. Rob 

Buitenhuis)  

18.30 Uitgebreide BBQ verzorgd door Joost 

Timmer c.s. 

Wil je meedoen met de verenigingsdag, schrijf je dan uiterlijk 6 augustus a.s. in 

door bijgaand formulier per mail te sturen naar 

evenementen@wsvmaasenwaal.nl 

 

 

Kosten voor deze dag:  € 5,- per volwassene.  

Maak je bijdrage bij inschrijving over op rekeningnummer  

NL38RABO 0131681818 (penningmeester WSV Maas & Waal), onder 

vermelding van naam en aantal personen.  

 

Voor een paar uurtjes tijdens de dag zijn we nog op zoek naar vrijwilligers voor 

hand- en spandiensten ….. 

 

We zien je graag op 3 september a.s.  

 

De organisatie: Maarten Verlinden, Saskia van Schaijk, Paul van Lieshout, Nick 

van Dongen, Bastiaan Kock, Silvia en Marleen Hilhorst, Anne Slaghuis, Maurits 

van Ravesteyn (coördinatie) 
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