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Beste leden van WSV Drachten-Veenhoop.

Ons clubhuis krijgt vorm!
Hebben jullie al een kijkje genomen bij ons nieuwe clubhuis?
Gestaag krijgt het vorm. Een prachtig onderkomen waar we met
zijn allen veel plezier van zullen hebben. De aannemer is bijna
klaar en de leerlingen van het ROC hebben inmiddels een paar
weken geleden hun laatste hand aan het project gelegd.
Er moet echter nog een aantal klussen gedaan worden. Gelukkig
is een aantal ouders van onze jeugdleden al flink aan de slag
geweest. Maar… we kunnen nog wel wat hulp gebruiken. Vele
handen maken licht werk, tenslotte. Help je mee? Graag aanmelden bij:
Jan Kampherbeek, e-mail: Kampj46@hetnet.nl, mobiel: 06-51602022

Wat hebben de klussers gedaan?
Er is flink gewerkt afgelopen weken! Aan de buitenkant, tussen ons clubhuis WSV en de
roeivereniging zijn de mannen bezig met de brandwerende wand. Ook wordt er gewerkt aan
schuttingwanden van de buitenberging en zijn de vrijwilligers bezig met schuttingdeuren van
de buitenberging.

Wat moet er nog gebeuren?
Komende tijd wordt er ook gewerkt aan stellingen in de
berging voor het materiaal van het jeugdzeilen. Daarnaast
is er binnen in het gebouw ook nog genoeg te doen. Het
gaat hier om vloercoating aanbrengen, keuken plaatsen,
bar plaatsen, lampen monteren, aankleding kantine,
binnenberging inrichten én verhuizen!
Maar als dit allemaal klaar is, hebben we een fantastisch
clubhuis gerealiseerd. Iets waar me met elkaar trots op
kunnen zijn!

Gesprek met wethouders
Op 13 juni zijn wethouders Marjan Sijperda en Eric ter Keurs en de directie van de gemeente
Smallingerland mee geweest met een tocht in een Skûtsje. Samen met een aantal
skûtsjeschippers hebben ze een gesprek gehad over de inrichting van het waterfront van
Drachten. Hier zijn ideeën besproken om van Smallingerland een Skûtsje-hoofdstad met
aantrekkelijk vaarwater te maken. Als watersportvereniging zijn we betrokken bij de dialoog.

Proef snelvaren Burgumer Mar
Vanaf 15 juni mag er op een gedeelte van de Burgumer Mar snel worden gevaren. Het gaat
om een pilot van twee jaar. De normale maximum snelheid op de Burgumer Mar is 9
kilometer per uur. In de snelvaarzone mag veel harder worden gevaren. De zone ligt vlakbij
de uitgang van de Lits en ligt op een route die vanuit Drachten regelmatig wordt gebruikt.

Nieuws en nieuwtjes
Heb je zelf nieuws, tips of leuke weetjes die in deze nieuwsbrief passen? Geef het door aan
de redactie: kampj46@hetnet.nl
Tot de volgende keer!

