
                                             UITNODIGING HAVENDAG 6 mei  

WSV “De Blocq van Kuffeler” 

 

  

 

Deelname aan de activiteiten van de BVK  geschiedt voor eigen risico.  

De vereniging, noch de organiserende leden, aanvaarden enige aansprakelijkheid. 1 

 

Beste Blocqers, 

Op zondag 6 mei a.s. organiseren we weer onze havendag, een gezellige middag met tal van 

activiteiten en een smaakvolle afsluiting! Een mooie gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe 

leden en bij te praten na de winterstop. 

  

Aanvang  14.00 uur  

Stoeptekenwedstrijd voor de kinderen 

 Het hele terrein is speciaal schoongemaakt voor deze wedstrijd! Wie 

maakt de mooiste tekening? Tussendoor kun je nog wat springen op 

het springkussen. 

Boot accessoiremarkt Deze keer wordt onze markt niet geleid door onze veilingmeester Jan 

Moro.  We zoeken voor deze dag nog een invaller!  

Inbreng goederen vanaf 11.00 uur, de veiling start om 14.00 uur 

Keuren brandblussers Gideon is weer bereid om onze brandblussers te keuren, ook voor 

nieuwe brandblussers kan hij zorgdragen. 

Testen marifoon Bert Jonker meet op onnavolgbare wijze de marifooninstallatie voor 

u door. Omdat Bert zelf ook nog iets van de havendag wil meemaken 

meet hij maximaal 10 schepen, en start hij om 11.00 uur. 

Inschrijven op de lijst bij het havenkantoor. 

Kraam met Ledverlichting Hét antwoord op een krappe energievoorziening aan boord! Vervang 

de bestaande verlichting door Led en hou vermogen over voor de 

navigatie! Dan kom je nog eens ergens! 

Buffet Start  17.00 uur. Een geweldig buffet verzorgd door hofleverancier 

“Your Choice” Dit keer een overheerlijk Caribisch buffet. Let op, we 

starten tijdig. 

 De ijscokar staat weer klaar, na afloop een lekker ijsje toe. 

Koele drankjes, alcoholisch zowel als fris zijn in het clubhuis 

verkrijgbaar tegen een vriendenprijsje. 

Live muziek De dag wordt muziekaal omlijst door onze koren “Jufferblocq” en 
“Ladies on the Blocq” Meezingen met de clubliederen is verplicht! 

 

De deelnemersbijdrage is  € 20 pp. (Kinderen tot 12 jaar gratis)Voor dit bedrag krijgt je mooi weer en 

een superdeluxe buffet.  Drank is voor eigen rekening. 

We verzoeken je de bijdrage over te maken naar rekening NL10 SNSB 0866 0938 69 t.n.v. M.T. 

Hagoort-Weitjens te Abcoude.  

Opgeven kan bij Mieke Hagoort  (evenementen@blocq.nl) In verband met de bestellingen  graag 

apart aangeven of en met hoeveel je deelneemt aan het  buffet.  

Vegetarisch of andere wensen? Laat het ons weten. 

De inschrijving sluit zondag 30 april. 

 

 

De evenementencommissie 

Aad, Bert, Connie, Gert, Herman, Mieke, Saskia en Yvonne. 

mailto:evenementen@blocq.nl

