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Tapasavond 22
maart
Vrijdag 22 maart is het weer tapastijd!
De laatste tapasavond had als thema
‘winter’. Ondanks dat we al de nodige
lentedagen hebben gehad, blijven we
voor de volgende tapasavond nog
even hangen in de winter(sport). Tijdens deze avond neem ik jullie mee op een culinaire tocht
door Oostenrijk, met de lekkerste traditionele hapjes en heerlijke wijnen. Vanaf 18.30 uur ben je
welkom om …
Lees verder

Algemene
Ledenvergadering
Voorjaar 2019
Op vrijdag 29 maart 2019 vindt de
Algemene Ledenvergadering Voorjaar
plaats. Aanvang: 20:00 uur Locatie:
Kralingse Plaslaan 113 te Rotterdam.
Binnenkort ontvangt u de uitnodiging
hiervoor van het bestuur. Tevens
wordt u uitgenodigd om voorafgaand
aan de vergadering een gezamenlijke

voorjaarsmaaltijd (excl. drankjes) te gebruiken. De officiële stukken zoals de agenda, de concept
notulen van de najaarsvergadering 2018 en het verslag over het …
Lees verder

Op reis met de
"Hope"
Zondag 31 maart hebben we een
bijzondere gastspreker: Joshua van
Eijndhoven. Joshua is 24 jaar als hij
zijn carrièreplannen als advocaat aan
de kant schuift en besluit zijn droom
te volgen. Hij koopt een zeilboot, een
Rival 34, geeft die de naam Hope en
vaart de wijde wereld in. Op de
Kaapverdische eilanden ontmoet hij Katia. Het stel wordt verliefd en …
Lees verder

13 april boten te
water!!
Zaterdag 13 april a.s. komt de
mobiele kraan en gaan de boten te
water. Wanneer u eigenaar bent van
een schip op de wal die op een bok
staat dient u zeker op tijd aanwezig te
zijn. Boten die op trailers staan en
met onze eigen vaste walkraan op de
kant zijn gezet kunnen deze dag ook
benutten om gebruik …
Lees verder

Schrijf je in voor
de JZO!
Nog iets meer dan twee maanden en
dan kan het feest losbarsten: de JZO

begint weer!
Je kunt je vanaf vandaag inschrijven
voor de JZO en de twee JZO weken!
Lees verder

Zeilen op
woensdagavond
Op 31 maart gaat de zomertijd weer
in. Dat betekent dat het 's avonds
langer licht blijft en dat we dus weer
op woensdagavond kunnen gaan
zeilen. Hoewel de
Woensdagavondwedstrijden op 1 mei
beginnen gaan we, net zoals vorige
jaren, in april trainingswedstrijdjes
varen. Rond 19.00 uur kiezen we een
in-de-windse boei uit en starten we
door middel van een …
Lees verder

Aanmelding
nieuwe leden
Onderstaande kandidaatleden zijn
uitgenodigd voor de eerstvolgende
ballotageavond op 20 maart. Wim Both uit Lekkerkerk. Is 49 jaar en heeft een zeilboot gekocht en
opgeknapt. Wil daarmee graag op de Kralingse Plas varen en de boot bij de vereniging stallen.
Jan van Gelderen, 78 jaar zoekt in verband met verhuizing naar Rotterdam een ligplaats aan de
Kralingse Plas. Irene van …

Lees verder

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

