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Marathon
Rotterdam
Op zondag 7 april wordt weer de
marathon Rotterdam gehouden
waarbij ook dit jaar weer een aantal
RZV-leden aan deelnemen. De start is gepland om 10.00 uur op de Coolsingel. De lopers komen
na ongeveer 37 km langs de RZV!! Dat betekent dat ongeveer tussen 11.45 uur (de wedstrijd
lopers) en 15.00 uur wij onze RZV-lopers voor de deur van …
Lees verder

12 april tapasavond "Lente"
Na een gezellige tapasavond in maart met een winters thema is het nu tijd voor het voorjaar.
Daarom zal het thema van de volgende tapasavond ‘Lente’ zijn! Op vrijdag 12 april zal de avond
zullen de gerechten vanaf 19.30 uur geserveerd worden. Natuurlijk bent u voorafgaand van harte

welkom voor een drankje. Kosten voor deze avond bedragen € 16,50 per …
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

Nieuw vaarseizoen
Zaterdag 13 april gaan de boten weer te water. Het is dus de hoogste tijd om te schilderen,
poetsen en schoon te maken. Een aantal boten die gedurende de winterperiode in het water zijn
blijven liggen staan vol met water of liggen nog in de “wintermodus”. Graag verzoek ik alle
ligplaatshouders om hun boot rond 13 april vaarklaar te maken. …
Lees verder

Inschrijving Woensdagavondwedstrijden
geopend
Op 1 mei staat de eerste start gepland voor de voorjaarsserie. De inschrijving is vanaf heden
geopend! Kijk voor algemene informatie en juiste data, tarieven en wedstrijdbepalingen op de
website. Kun je niet wachten tot 1 mei? Kom dan op de woensdagavonden al lekker varen. Rond
19.00 uur zullen er meer Laserzeilers komen en kiezen we een in-de-windse boei uit en …
Lees verder

Kort verslag ALV
voorjaar 2019
Vrijdag 29 maart jl. vond de
Algemene Ledenvergadering Voorjaar
plaats. Nadat er gezellig gezamenlijk
door leden en bestuur was gegeten
opende voorzitter Jaap Vonk om
20.04 uur de vergadering. Allereerst
ging er dank uit naar Anne Beekers
die bereid was gevonden de notulen
te verzorgen van deze vergadering.
Het woord werd daarna al snel gegeven aan bestuurslid Marijn Romer die het …

Lees verder

Voorstel Haven en
Terrein
Tijdens de ALV Najaar 2018 is de
commissie Haven en Terrein
ingesteld, die als opdracht kreeg
oplossingen te bedenken voor de
beperkte ruimte op het haventerrein,
zowel in zomer als in winter, met
name walplaatsen. Tijdens de ALV
Voorjaar op 29 maart jl. heeft de
commissie deze voorstellen in het kort gepresenteerd. Het gehele voorstel en de presentatie kunt
nog …
Lees verder

Oostenrijks
genieten op
gezellige
tapasavond
Op vrijdag 22 maart verzorgde
gastheer Niels samen met Mark een
Oostenrijkse feestavond. Aan alles
was gedacht: van traditionele muziek
tot lokale gerechten, van bijpassende
wijnen tot ouderwetse gezelligheid.
We trapten af met een gevulde
Kartoffel met lekkere stukjes
Bratwurst. Daarna viel de
Käsespätzle in de smaak. Een
verfijnde pompoensoep vormde een
goede afwisseling met de Tiroler
Gröstl. Het geheel …
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

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

