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Kerstdiner 19 en
21 december
Voor beide kerstdiners (woensdag 19
en vrijdag 21 december) zijn nog een
aantal plaatsen beschikbaar
gekomen. Het jaarlijkse kerstdiner
van de RZV zal vanwege het
overschot aan vraag dit jaar op de
woensdag én vrijdag voor de
kerstdagen plaatsvinden. Deze twee avonden (19 en 21 december) beloven speciaal te worden
met een viergangenmenu met een bijpassend wijnarrangement! U bent vanaf …
Lees verder

Wintersluiting
RZV-bovenzaal en
horeca
Ook deze winter zal de RZV een
korte periode gesloten zijn. Vanaf
zaterdag 22 december tot en met
woensdag 9 januari zijn de
bovenzaal en horeca
gesloten. Uitzondering is de
nieuwjaarsreceptie die op 1 januari

plaats vindt. Op woensdag 10 januari
zal Niels weer de
woensdagavondmaaltijd verzorgen.
In de maanden januari en februari zal
de bovenzaal op zaterdag om 13.00
uur sluiten. …
Lees verder

Boterletter 2018
Het laatste weekend voor Sinterklaas
was het weer een drukke boel op de
RZV: de Magic Marine Boterletter
wedstrijden werden gevaren. Met dit
jaar meer deelnemers dan
voorgaande jaren: 218 boten met
meer dan 280 deelnemers! Wat ook
verschilde met voorgaande jaren: er was (veel) wind! Gelukkig viel de kou mee, dus hebben de
deelnemers díe een nat pak haalden, …
Lees verder

Nieuwjaarsborrel
2019
Op dinsdag 1 januari vanaf 16.00 uur
vindt onze
traditionele Nieuwjaarsborrel plaats.
Het bestuur nodigt u van harte uit
voor dit gezellige samenzijn op de
club. Jong en oud zijn welkom om
met een babbel, bubbels, bollen,
flappen en lekkere hapjes het nieuwe
jaar in te luiden. Het is een prima
moment om relaxed bij te komen van

de “night before” en met …
Lees verder

Opruiming
achterterrein
De ruimte op het RZV-terrein is
helaas beperkt. Daar komt nog bij dat
de vraag naar walplaatsen toeneemt.
Om zo min mogelijk mensen teleur te
moeten stellen heeft het bestuur een
commissie ingesteld met de opdracht
voorstellen te doen voor een
efficiënter en doelmatiger gebruik van
het haventerrein. De commissie wil
graag op korte termijn weten aan wie
alle losse …
Lees verder

Gezellige en
overheerlijke
tapasavond
Vrijdag 16 november organiseerde
onze nieuwe gastheer Niels zijn
eerste tapasavond, en het was meer
dan de moeite waard! Het warme
welkom en het overheerlijke
wildmenu pasten uitstekend bij het
gure najaarsweer. De wijnen die

Corina en Patrick van Vino Tricolore
bij de 5 gangen selecteerden
maakten het geheel tot een ware
smaaksensatie. Bovendien was het
een erg gezellige avond met …
Lees verder

RZV doet mee aan
winterdivisie zeilen
Afgelopen zaterdag vond de eerste
wedstrijddag plaats van de
Winterdivisie zeilen op de
Braassemermeer. Een prachtige
zeildag met goede wind en een
winters zonnetje. De winterdivisie op
de Braassem is een evenement
bestaande uit vier zaterdagen waarbij
er gevaren wordt in de Maxfun 25
klasse. Per dag worden er ongeveer
8 races worden gevaren van
ongeveer 15 minuten. Door de korte …
Lees verder

Vraag en aanbod
Kijk ook eens naar de rubriek "Vraag en aanbod".

