
Beste Koggeschippers,

Zo vlak voor de feestdagen een digitale uitgave van de scheepspraet. 
Met toch wel een wat dubbel gevoel. 

De afgelopen weken hebben we afscheid moeten nemen van een 
paar bijzondere koggeschippers (Paul Zijlstra sr, Johan Scholten 
en Toon Karel), hoewel allen op respectabele leeftijd, luidt dit toch 
ook het einde van een tijdperk in. Daarmee zijn wij aan zet om het 
huidige tijdperk voor het koggeschip vorm te geven en onvergete-
lijk te maken, zoals zij hun werk voor het Koggeschip onvergetelijk 
gemaakt hebben!

Behalve een aantal voortrekkers hebben we iedereen nodig. Zeg 
maar ‘Alle hens aan dek’, samen komen we verder! 
Met Kerst en jaarwisseling voor de deur een goed moment voor 
een ieder om zijn/haar bijdrage aan onze vereniging tegen het licht 
te houden wij hopen als bestuur op de conclusie: IK KAN NOG WEL 
EEN BIJDRAGE LEVEREN! We gaan graag met u in gesprek om 
samen uw inzet te bespreken. 

Daarnaast wil ik u graag het volgende ter overdenking mee-
geven: “Als je boos bent, kun je beter niet zeggen/schrijven 
wat je van de ander denkt. Het is niet het beste moment! Mocht 
u het afgelopen jaar iets te ver zijn gegaan naar een collega  
Koggeschipper, daag ik u uit om hem/haar op te zoeken en verzoe-
nend de ander aan te spreken. 

Namens het bestuur wens ik u mooie kerstdagen en een goede 
jaarwisseling!

Hoop u allen te ontmoeten tijdens de nieuwjaarsreceptie!

WAT: 
RONDVAART MET STAMPPOTTEN BUFFET.
VOOR WIE: 
LEDEN VAN W.S.V. HET KOGGESCHIP.
WANNEER: 
ZATERDAG 7 MAART 2020.
TIJD: 
INSCHEPEN VAN 12.15 TOT 12.45 UUR BIJ HET 
VAN HEUTZPLEIN IN KAMPEN.
TOT: 
ONGEVEER 16.30 UUR.
OPGEVEN: 
VOOR 6 JANUARI 2020.
KOSTEN: 
16,00 EURO P.P. KINDEREN 5,00 EURO P.P. 
CONSUMPTIES ZIJN VOOR EIGEN REKENING.
MEER INFO: 
SPREEK ÉÉN VAN DE EVENEMENTEN 
COMMISSIELEDEN AAN OF STUUR EEN MAIL 
NAAR: EC@WSVHETKOGGESCHIP.NL.

Maandag 23 december 2019

de digitale

 4 Januari 2020 Nieuwjaarsreceptie 

   (De Taveerne Koggewerf,

   vanaf 14.30 uur.)

 2 April 2020 Algemene Leden Vergadering

18 April 2020 Gezamenlijke Werkdag 

   leden W.S.V. Het Koggeschip
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