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In dit nummer: 

 

BBQ 

Op 25 juni gaat de jaarlijkse BBQ door op ons clubschip FRANS,  

aanvang 18.00 uur. 

Het aantal inschrijvingen is beperkt, om het voor iedereen gezellig te houden. 

Inschrijven kan via de lijst aan het bord in het clubschip. 

WELKOM! 
 

 
 

 

 

 

 

 

WERKLIJST CLUBSCHIP + HAVEN 

Aan het infobord in het clubschip hangt sinds enkele weken 

 een WERKLIJST 

Op deze lijst staan de werkzaamheden die nog uitgevoerd moeten worden. 
Het is de bedoeling dat je, indien je aan één van die werkzaamheden wil of 
kan deelnemen, je naam invult in de vakjes achter de activiteit. 

Zodra we voor één van de werkzaamheden een aantal mensen beschikbaar 
hebben, kunnen we na aanduiding van een verantwoordelijke, met dit groep-
je de job uitvoeren. 

Hopelijk krijgen we veel reacties want de lijst is tamelijk uitgebreid…. 
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JACHTHAVENFEESTEN 

De jachthavenfeesten zullen dit jaar doorgaan op: 

zaterdag 10 en zondag 11 september 2016  
We melden het nu al zodat deze data kunnen genoteerd worden in jullie agenda’s. 

BEDANKINGEN 

70’S FUIF 

Het bestuur dankt de organisatoren van de 70’s fuif (Elly M/Y BALOE - Simonne M/Y MAC - Karin M/Y 
Vossenjacht) voor dit knappe en succesvolle initiatief. De opkomst was een succes, de muziek bracht 
alle aanwezigen onmiddellijk in de juiste sfeer, waarvoor dank aan de DJ Jimmy M/Y JUPILER, en dit 
bleef zo tot in de late uurtjes. 
Natuurlijk ook dank aan alle deelnemers. 

De volgende fuif (thema Sailors’ night) zal doorgaan op 8 oktober 2016 op ons clubschip. Noteer deze 
datum alvast in je agenda! 
 

 

PANNENKOEKENNAMIDDAG 

Graag willen we ook Eric & Leen (M/Y SALONA) en hun familie bedanken voor de gezellige en smakelij-
ke pannenkoekennamiddag op 16 april. Alle leden mochten gratis pannenkoeken eten en we kunnen 
zelf bevestigen dat ze heel lekker waren. 

Zeker voor herhaling vatbaar! 

KIBBELING 

Onze dank gaat ook uit naar Ronny & Karin (M/Y VOSSENJACHT) voor de lekkere kibbeling die zij gra-
tis uitdeelden op 7 februari. Ook dit initiatief was een succes en ook toen werd er lekker gesmuld. 

Is de diepvries al terug gevuld??? 

 

PS: leden die zelf ook een initiatief in gedachte hebben, laat het ons weten!!! 

HAVENMEESTER: ter info 

Onze havenmeester Edje (M/Y FAYAWAY) is op vakantie vertrokken en wordt tijdens deze periode ver-
vangen door: 

 Johnny STRIJP (M/Y TEDDY):  gsm 0485 54 42 82   & 

 Dirk VERGAUWEN (M/Y SAND BANKS): gsm 0473 95 78 68 
Beide vervangers komen zeer regelmatig (om niet te zeggen “dagelijks”) op de club en met vragen en 
problemen m.b.t. de haven kan je bij hen terecht. De douche-jetons kunnen aangekocht worden bij Dirk. 
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CLUBTOCHT voor de bootleden 

We hebben van Jos & Anneke (M/Y PRAHU) de gegevens ontvangen voor onze clubtocht. De clubtocht 
2016 zal doorgaan tijdens het weekend van 1 en 2 oktober.  

De gegevens die momenteel al vastliggen: 

 de bestemming: STEENBERGEN (NL) 

 vertrek: zaterdag 1 okt. ‘s morgens 

 namiddag: indien voldoende deelnemers, dan kunnen we een gids bekomen voor een wandeling 
door het stadje 

 avond: voor het avondeten hebben Jos & Anneke reeds gereserveerd in restaurant Wallevis aan 
de kade in Steenbergen 

 ontbijt zondagmorgen: indien minstens 15 personen kan er ontbijt gereserveerd worden in de Wal-
levis 

 vertrek naar thuishaven: zondag 2 okt. 

 ligplaatsen: er zijn reeds 15 ligplaatsen gereserveerd 

 vaarroute: via haven Antwerpen naar Schelderijnkanaal, 10 min. Volkerak om dan dadelijk de 
Steenbergse Vliet op te varen en dan rustig verder tot Steenbergen. Voor de wantrouwigen, geen 
problemen met de sluis, deze draait zeker. 

 

Inschrijven: via de lijst aan het prikbord. Verdere afspraken en uren volgen. 

 

Met dank aan Jos en Anneke. 

 



 

ACTIVITEITEN/FESTIVITEITENKALENDER 2016 

zaterdag 25.06:  BBQ 

zaterdag 10.09: Jachthavenfeesten 
zondag 11.09:  Jachthavenfeesten 

zaterdag 01.10: clubtocht Steenbergen 
zondag 02.10:  clubtocht Steenbergen 

zaterdag 08.10:  fuif: Sailors’ night - clubschip FRANS - aanvang: 19.00 uur 

vrijdag 21.10:  halfjaarlijkse statutaire ledenvergadering (enkel voor bootleden) - 20.30 uur 

zaterdag 19.11: karaoke-avond - clubschip FRANS - aanvang: 20.00 uur 

zaterdag 26.11: mosselsouper - 19.00 uur 

zaterdag 03.12: Sinterklaasfeest - 14.00 uur                                 

       

                                             

 

SECRETARIAAT: ter herinnering 

Gelieve adresveranderingen of nieuwe GSM-nummers & e-mailadressen te melden aan het secreta-
riaat a.u.b. Via GSM & e-mail versturen we regelmatig berichten, indien de juiste gegevens niet in ons 
bezit zijn kan de correspondentie jullie natuurlijk niet bereiken! 

BOOTLEDEN:  

 graag melden (via havenmeesters, mail of sms naar secretariaat) wanneer je tijdelijk met uw boot 
de haven verlaat (vakantie, werkzaamheden aan boot e.d.)  

 de nieuwe lijst elektriciteitsverbruik hangt aan het prikbord (= verbruik 2de kwartaal), zoals gebrui-
kelijk: betalingen via de vrijwilligers toogdienst of via overschrijving 

 toogdienst: de lijst geraakt zeer moeilijk ingevuld, kunnen jullie een extra inspanning doen zodat 
we ons clubschip ook tijdens de zomermaanden elk weekend kunnen openen?                              

DANK!!! 
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