
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januari 2023 

Water praat 

Onze wens is maar klein, 

dat 2023 een jaar vol 

waterwerkplezier mag zijn! 

 

Gelukkig Nieuwjaar! 

 

Agenda 
 

22 januari 2023 
Winterwandeling 

~ 

28 januari 
Sportkeuring 

~ 

12 februari 2023 
Workshop mantrailen (1) 

~ 

26 februari 2023 
Workshop Balans & Coördinatie 

~ 

12 maart 2023 
Workshop mantrailen (2) 

~ 

19 maart 2023 
Boten klaarmaken 

~ 

26 maart 2023 
Workshop mantrailen (3) 

~ 

2 april 2023 
Start waterwerktrainingen 

~ 

12-16 juni 2023 
Kampweek (Brielle) 

~ 

17 juni 2023 
Brevettendag (Brielle) 

~ 

16 en 17 september 2023 

Brevettendagen (Roermond) 

~ 

 

Een kippige nieuwjaarsduik 

Traditiegetrouw is er ook dit jaar weer een 

Nieuwjaarsduik gemaakt. Ondanks alle goede 

voornemens en beste wensen zaten er op 1 januari 

een aantal leden in de ziekenboeg, dus werd de duik 

uitgesteld. De meeste deelnemers waren er als de 

kippen bij en stonden stipt 12 uur klaar om het water 

in te springen. Onrustig, als een kip die haar ei niet 

kwijt kan, werd er op de laatste deelnemer gewacht. 

Normaal haantje de voorste, maar de laatkomer kwam 

dit keer, zo rood als een kalkoense haan, last-minute 

bij Noord Aa aan. Maar eenmaal compleet rende de 

groep als een kip zonder kop – en een kleine 

tussenstop voor de foto - het water in. Als de 

adrenaline verandert in kippenvel verlaten de meeste 

het water. Alleen enkele fanatiekelingen hebben nog 

een rondje ge-aquajogged. Daarna was iedereen zo fris 

als een hoentje om aan te schuiven voor de lunch: 

kippensoep met broodje eiersalade. Wat een kiplekker 

begin van het nieuwe jaar! 

 

Colonia 

 



  

De brevettendagen in het 

buitenland staan ook op 

afspreken.nl. Daar kun je ook 

aangeven of je er heen gaat 

(√) of er over nadenkt (?).  

Op deze manier kunnen we 

ook van elkaar zien wie waar 

heen gaat.  

Januari 2023 

Water praat 

Agenda 
 

3-4 juni 2023 

Brevettendagen Seeweier 

Mengerskirchen 

 

24-25 juni 2023 

Brevettendagen NRW (Wolfssee) 

Duisburg 

~ 

15 juli 2023 

Brevettendag Yeodogs  

Kinrooi 

~ 

27 augustus 2023 

Brevettendag Ederbergerland 

Niederweimar  

 

9 september 2023 

Brevettendag WAG Colonia 

Worriken 

~ 

31 september - 1  oktober 2023 

Brevettendagen (BSP & FAC) 

Mainflingen 

~ 

7 oktober 2023 

Brevettendag Yeodogs  

Hofstade 

~ 

 
Wordt lid van de 

Facebookgroep 

“Wasserarbeit – 

Events”. Hier vind je de 

aankondigingen van 

allerlei brevettendagen 

en kampweken. 

 

Ga gezellig mee met de winterwandeling! 

Boekentip 

Social media tip 

Buitenland Vanwege de verraderlijke weersomstandigheden is 

de winterwandeling in december vorig jaar niet 

doorgegaan. Daarom is er een nieuwe datum 

geprikt om samen uit te waaien. Dit keer gaan we 

een landgoed in het Gooi ontdekken. Geef je snel 

op via afspreken.nl en wandel gezellig mee! 

Laat je stem horen in de enquête 

Tijdens de brainstormavond zijn er diverse nieuwe 

ideeën op tafel gekomen. Eén daarvan is om te kijken 

naar een efficiëntere indeling van de trainingsdagen. 

Per mail ontvang je hierover binnenkort een vragenlijst 

Laat jouw mening horen en 

vul hem in, zodat we met 

jouw informatie aan de 

slag kunnen! 

Mieke en Xena met 

de titel Sea 

Champion. 

André en Darcy met 

de titel beste team 

2022. 

Gefeliciteerd! 

 


