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Uitnodiging Grande Finale en
ander nieuws 
 
NRV Het Galjoen, 7 oktober 2022

Uitnodiging voor de Grande Finale!

Waarde Galjoeners, 
 
Save the best for last, dit geldt zeker voor het laatste evenement dat door de
lustrumcommissie wordt georganiseerd. Als trotse Galjoeners vieren we ons 75- jarig bestaan
en dat willen we niet aan ons voorbij laten gaan. Dit slotfeest van het lustrumjaar is de
Grande Finale. 
 
Wij heten alle leden welkom op zaterdag 19 november aanstaande. Ook je partner (ook al is
die geen lid), is van harte welkom! 
 
Het feest zal plaatsvinden op kasteel Nyenrode met haar majestueuze sfeer. Er is
gelegenheid om op de foto te gaan met je team, het bestuur of commissie. In de Blauwe
Kamer is een professionele fotograaf aanwezig, die jullie feestelijk vastlegt. Om dit feest wat
meer cachet te geven is de dresscode die avond Party Chic. 
 
Meld je aan voor dit feest en geniet van een groots diner in de Ridderzaal en de Vestibule
van het kasteel. Na het diner sluiten we af met een fantastische swingende 9-koppige
feestband. 
 
De eigen bijdrage is € 35,- per persoon inclusief drankjes. Kom je met je partner, dan betaal
je € 70,-.  
 
Het programma ziet er als volgt uit:
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17.30 uur: ontvangst in de vestibule met drankje, waar je ook de reünisten kunt ontmoeten. 
17.45 uur: in de Wapenzaal ‘lezing met vrolijke noot’ 
18.30 uur: start diner in Ridderzaal 
20.45 uur: start feest met een groovy feestband (9 personen!) 
23.30 uur: einde feest 
 
Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een fantastisch spektakel, maar het feest kan alleen
maar slagen als iedereen zich massaal aanmeldt. Dus aarzel niet en schrijf je nu in via de
actviteitenlijst op de website of in Cappie! Galjoenleden schrijven zich elk afzonderlijk in!  
 
Cappie is handiger geworden. Lees hieronder hoe je snel en makkelijk in Cappie de
actriviteitenlijst kunt openen en je kunt aanmelden.Meld snel aan want het aantal
dinerplaatsen is beperkt! Heb je nog vragen, mail dan de lustrumcommissie. 
 
Met feestelijke lange halen, 
 
De Lustrumcommissie

Cappie is nog handiger geworden!

Wanneer je Cappie opstart, zie je bovenaan
de knop Home waarmee je naar de
homepage van onze website kunt gaan.
Onder aan je scherm zie je drie icoontje: een
bootje, een krantje en een kalender. Door
op het bootje te klikken kom je op de pagina
voor het reserveren van een boot, door op
het krantje te klikken zie je de
nieuwsberichten en door op de agenda te
klikken zie je de lijst met activiteiten. Hier
kun je, indien gewenst, ook inschrijven voor
een activiteit.

Met een rode rand en rode pijltjes zijn de
nieuwe knoppen aangegeven in het plaatje
bij dit bericht.

 

Bestemmingsplan de Vecht is verbeterd! 
 
Goed nieuws voor Het Galjoen! Jaren geleden is een bestemmingsplan ontwikkeld voor de
Vecht. In dit bestemmingsplan overschaduwen economische factoren de historische waarden
en er moet ruimte gemaakt kunnen worden voor massatoerisme vanuit Amsterdam en
Utrecht. Dankzij de 175 zienswijzen die zijn ingediend door de bewoners rondom de Vecht en
de inzet van de huidige commissie wordt dit bestemmingsplan aangepast. Het nieuwe
ontwerpbestemmingsplan past bij onze prachtige Vecht.

Ook het Galjoen had een zienswijze ingebracht tegen het bestemmingsplan om een
aanlegsteiger voor commerciële rondvaarten toe te staan aan de overkant van ons
Botenhuys. Afgelopen woensdag was er een commissievergadering in het Koetshuis in
Breukelen. Hier is bevestigd dat dit nieuwe ontwerpbestemmingsplan niet de mogelijkheid
geeft voor een aanlegsteiger voor commerciële rondvaarten aan de overkant van ons
Botenhuys. Als bestuur zijn wij erg blij met dit besluit!

Wij wensen jullie dan ook vele lange halen op onze mooie veilige Vecht nu en in de toekomst.

Hans de Ridder

Afroeien in de regen

 

 

mailto:lustrum@hetgaljoen.com
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Na het mooie resultaat van de twee skiffeurs, Marieke Wells en Ries Plevier, die vanmorgen
vroeg hun skiff aantekening haalden, was het om 11 uur tijd voor het afroeimoment van 7
nieuwe Galjoeners. Terwijl het buiten gestaag regende verzamelden vier “burger”-dames,
Joan Poulis, Leni Redeker, Karlijn van der Meer en Lotte Smeets, zich samen met drie
studenten, Julia Strik, Sem de Smaele en Isabelle Hessing in het Botenhuys om op te gaan
voor de Gele Kaart. Helaas was Jacqueline de Kuijper door ziekte verhinderd. 
 
Lees meer

Galjoeners in Polen en Duitsland

Van 27 augustus tot 4 september deden er 31 mannen en
vrouwen mee aan de KNRB roeitocht; in Polen over de
Warta, in Duitsland over de Alte Oder en het Finow kanaal
eindigend op de Werbellinsee. Het was een avontuurlijke
tocht. De plannen waren door de vervuiling van de Oder flink
aangepast. De organisatoren Marysia en onze Willem
hadden al veel werk verzet en presteerden het om binnen
twee weken een alternatief plan te presenteren. In plaats van
de Oder roeiden we op de Warta en de Alte Oder.  
 
Lees meer

Galjoeners in Tsjechië

Van 11 tot 19 juni deden er dertig mannen en vrouwen mee
aan de Labe Elbe tocht van Melnik in Tsjechië via Dresden
naar Torgau in Duitsland. Onze Ruud en Neil waren erbij. De
tocht werd georganiseerd door de KNRB met eigen werries. 

Lees meer

De Sara in Ouderkerk

Onze Sara is in Ouderkerk in goede handen. De C2* is
overgenomen door RV De Amstelgeuzen en mocht je in de
buurt komen dan kun je de boot vanaf het water zien liggen,
ongeveer bij de start van de Head of the River aan de
oostkant van de Amstel.

Deze en de vorige nieuwsbrieven zijn ook gepubliceerd op de website.

redactie: redactie@hetgaljoen.com 
website: www.hetgaljoen.com

Mail verstuurd via e-Captain
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