PROGRAMMA 2018
WSV “De Blocq van Kuffeler”

De evenementen commissie organiseert dit jaar weer lezingen, cursussen,
zeiltochten en gezellige bijeenkomsten.
Om er voor te zorgen dat uw agenda met de juiste dingen wordt gevuld hebben
we voor u het programma voor 2018 alvast op een rijtje gezet!
Natuurlijk is dit nog niet volledig maar uitnodigingen komen via de mail en
website bij u terecht.
zo 11 maart

Bridgedrive
Een nieuwe activiteit op een zondagmiddag, zowel beginners als gevorderden
zijn van harte welkom!

do 26 april

Cursus Marifoongebruik
Een eenvoudige cursus marifoongebruik, geschikt voor “meegebruikers” die
willen weten hoe het moet en wat wel en niet kan.
Bij voldoende belangstelling volgt later in het jaar een opleiding Marcon B

27 t/m 29 april

Koningstocht
In plaats van de traditionele Hemelvaarttocht dit jaar een meerdaagse
puzzeltocht waar u zich naar de bestemmingen moet puzzelen!

zo 6 mei

Havendag
De dag waarop het op de haven bruist van allerlei activiteiten! Uw
brandblussers worden gekeurd, uw marifoonantenne wordt getest, 2e hands
spullen kunt u verkopen en kopen bij een ervaren veilingmeester. We sluiten
de dag af met een heerlijk buffet!

23 t/m 27 mei

Zeezeiltocht
Deze keer staat een rondje Noord-Holland op het programma. Een mooie
gelegenheid om met gelijkgestemden voor de eerste keer zee te kiezen
zonder direct een oversteek naar Engeland te hoeven maken.

2 en 3 juni

Motor manoeuvreren
Onder begeleiding van een ervaren instructeur de fijne kneepjes leren van
het varen op de motor. Afmeren, de box in en uitvaren en lager wal worden
een peulenschil!

8 en 9 sept.

Vrouwenweekend
Een weekend wat door de vrouwen zelf ingevuld gaat worden! De enige
inbreng van de mannen is zich nergens mee te bemoeien!

zo 30 sept.

Maaltijdevenement
Na het mosselen eten, vis roken en paella alweer een vierde keer dat we
gezamenlijk een maaltijd gaan bereiden die we daarna in een geweldige sfeer
nuttigen.

Deelname aan de activiteiten van de BVK geschiedt voor eigen risico.
De vereniging, noch de organiserende leden, aanvaarden enige aansprakelijkheid.
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