
 

SLOTEN 

Na veel overleg, afspraken en nog eens overleg, 

is het badgesysteem op onze clubdeuren voltooid. 

Eerst en vooral een woordje van dank voor Guy 

(Chan Chan), Tom (Dolphine), Hugo (voorzitter) 

en aan de andere leden die hier en daar nog een 

extra handje hebben uitgestoken om dit geduld-

werkje tot een goed eind te brengen. 

 

Even een woordje uitleg:  

Iedereen met een badge kan de poorten bedienen. 

Alle effectieve leden kunnen ook de toegangsdeur 

van het toilet buiten (en in de toekomst ook de 

deur van de douche) bedienen. 

De vrijwilligers met toogdienst kunnen ook de deur 

van de kantine openen. 

Herman heeft al zoveel mogelijk badges gepro-

grammeerd. 

Indien er toch ergens problemen moesten opdui-

ken met één van jullie badges gelieve u dan te 

wenden tot Anne-Mie, Hugo of Herman. 
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Interessante informa-

tie: 

GSM-nummers 

 Hugo Geudens 

     0477 32 79 69 

 Herman Vercauteren 

     0477 86 27 04 

 Anne-Marie Jennes 

     0478 34 29 95  

 Lode Seeldrayers 

     0479 27 22 45 

 Honoré De Roeck 

     0498 26 93 99 

 Pierre De Pauw 

     0495 23 88 96 

 Jimmy Van Geenhoven     

0477 63 39 89 

 Clubschip 

     03 231 53 44 
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In dit nummer: 
De eerste bingo-avond was 

zeker een succes (spijtig van 

de geringe opkomst van ef-

fectieve leden). 

Bedankt aan alle deelnemers 

en nogmaals proficiat aan de 

winnaars. 

Na afloop van de bingo werd 

ons de vraag gesteld of de 

bingo ook kan doorgaan op 

b.v. een zondagnamiddag? 

We zullen deze vraag voor-

leggen op de volgende be-

stuursvergadering. 

Antwoord volgt. 

 

 

 

BINGO-AVOND 

OPROEP AAN DE EFFECTIEVE LEDEN 

Mogen we dringend vragen aan onze bootleden: 

Bij aankoop van een ander schip: 

 Het bestuur op de hoogte te brengen vooraleer je nieuwe schip aan te me-
ren in de clubwateren!!!             

 Op voorhand een foto samen met de nieuwe gegevens aan het secretariaat 
(Anne-Mie) te bezorgen. 

Eveneens het secretariaat op de hoogte te brengen als je je schip van naam      

veranderd. Deze gegevens zijn nodig voor de havendiensten (en gezien het be-

stuur nog in onderhandeling is voor de aankoop van een glazen bol kan AM de 

gegevens nog niet raden). 

Met dank bij voorbaat vanwege het bestuur   
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FESTIVITEITENKALENDER 

 24 november: fricassee met kroketten 

 01 december: Sinterklaasfeest   

 09 december:  

 soep  

 zuurkool met aardappelpuree 

 dessert 

 31 december: Oudejaarsavond 
      

Inschrijven kan zoals steeds via de lijst in het club-

lokaal, niet telefonisch! 

OPGELET: inschrijven is gelijk aan betalen!!! 

TER HERINNERING 

Gelieve adresveranderingen of nieuwe GSM-nummers & e-mailadressen te melden aan het se-
cretariaat 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! 

OPGELET!!! 

Nog even ter herinnering!!! 

Het is verboden te fietsen op de steigers. 

Kinderen steeds zwemvest aan op de steigers. 

FAMILIENIEUWS 

DANKWOORD 

Even een woordje van dank voor Alain (M/Y PRO-

DIGIO). Alain is zaterdag de bilgeruimte van ons 

clubschip komen ledigen zodat alle afvalstoffen op 

deskundige wijze verwijderd zijn. Deze ruimte kan 

nu geschilderd worden. Vrijwilligers??? 

VRAAGJE? 

Wie kent deze  

zonderling? 

WEBSITE 

Dank aan alle bezoekers van onze website. 

We hebben de 15 000 bezoekers vorige week  

overschreden.  

www.vyca.be 

GEBOORTE 

LIAM 

08.10.2012 

Zoontje van: Alain & Ines Rooms-Goossens 

Kleinzoon van: Maurits & Katrien Goossens 

(M/Y GO’PORT) 

Proficiat aan ouders en grootouders! 

OVERLIJDEN 

Louis DE PAUW 

weduwnaar van Margriet Lauwerijs 

rustend schipper van het m/s ‘ALOÏS’ 

° 21.01.1925 - † 06.11.2012 

Vader en schoonvader van: 

Pierre & Rita De Pauw-Ooms 

(M/Y NOMADE) 

Onze oprechte en innige deelneming. 


