NIEUWSBRIEF JUNI 2015
1. Voorbije activiteiten
 Wedstrijd 10 mei: de uitslag van de tweede wedstrijd van het
clubkampioenschap, het wedstrijdverslag en de rangschikking na twee
wedstrijden en de foto’s staan op de website.
 Workshop vis fileren: beide workshops
hadden een groot succes met telkens 10-15
tevreden. Kijk gerust naar de sfeerfoto’s op
de website. Chef Danny deed het
voortreffelijk; dit initiatief is zeker voor
herhaling vatbaar !
2. Pers
We gaan in de toekomst onze contacten met de
pers verstevigen en meer structureren. Alvast dit
voorsmaakje: er verscheen een artikel in het
Wekelijks Nieuws over de tweede viswedstrijd. Het
is te bezichtigen op de website en in de volgende Pannevissersgazette.
3. Ledennieuws
We vernamen het overlijden van de heer Pol Vermeulen uit De Panne op 31 mei. Pol was
84 jaar en grootvader van ons clublid Steve Vermeulen (P 21). Hij kwam regelmatig de
Rampe bezoeken en was vroeger ook booteigenaar in De Panne. Hij betekende zeer veel
voor Steve. We wensen Steve en de familie veel sterkte toe en bieden onze deelneming
aan in deze moeilijke dagen. Op de website vindt je zijn gedachtenisprentje.
4. Drankautomaat
Goed nieuws: zoals eerder aangekondigd heeft het bestuur een drankautomaat
aangeschaft voor de clubleden. Het toestel voorziet blikjes van 33 cc; de vaste prijs is 1,5
€. Er wordt met munten betaald. Gelieve de lege blikken niet te laten rondslingeren maar
enkel in de vuilbak te gooien. Santé!
5. Marifoonbrevet
Op de algemene statutaire vergadering van februari werd de vraag gesteld naar details
over de opleiding voor het behalen van een marifoonbrevet. Op de volgende linken vind
je alle nuttige info, van handboek naar examencentra en kostprijs.
http://www.bipt.be/nl/consumenten/radio/maritiem/certificaten-examens
http://www.marifoonbrevet.be/

6. Makreelwedstrijd en kippenfestijn
Graag nodigen wij iedereen uit op de GROTE
MAKREELWEDSTRIJD van zaterdag 18 juli die
doorgaat van 10 u tot 14u. De inschrijvingen
gebeuren ’s morgens van 8 tot 9u30 aan de
cabine. Nadien is iedereen uitgenodigd met
vrouw en kinderen plus sympathisanten /
medevarenden op onze cavabar vanaf 17u aan
onze bar op de Rampe.
Later op de avond is er de prijsuitreiking van de
makreelwedstrijd gevolgd door kip aan ’t spit,
met alles erop en eraan. Kostprijs maaltijd
bedraagt 15 € per persoon.
Inschrijving
Dit kan op 2 manieren:
 via overschrijving voor 13 juli op ons
rekeningnummer BE30 2800 4979
7211 met mededeling van je P-nummer
plus het aantal volwassenen/kinderen.
 via kaarten bij de sponsors:
·
“Rialto”, Veurnestraat 7, De Panne
·
“t Pannepotje”, Kerkstraat 47, De Panne
·
“ 5 voor Twaalf”, Westhoeklaan 20, De Panne
·
“Boss Rogers”, Stationsstraat 1, Adinkerke
·
“Twins”, Moeresteenweg 21, Adinkerke
Gelieve goed het reglement te lezen op de website want die verschilt veel van de andere
wedstrijden.
Het wordt een onvergetelijke dag om naar uit te kijken, zeker als het zonnetje schijnt
maar vooral als jullie er allemaal bij zijn. Het Bestuur wenst iedereen veel succes die dag
en hopelijk zijn jullie er allemaal bij. Wij zorgen alvast voor heel mooie natura-prijzen.
Bij slecht weer wordt de wedstrijd afgelast maar het kippenfestijn gaat in elk geval door!

Iedereen krijgt nog traditioneel een uitnodiging per brief.
6. Varia
Tracties: als het blad in het logboek vol is, gelieve dit in de brievenbus te gooien, links
van de tafel. Doe dit met zorg, er zijn reeds bladen verloren gegaan.
Banner. Heb je het al gezien: een nieuwe banner aan de loods? Er volgen de komende
maanden nog mooie banners, waardoor de club verder de nodige uitstraling krijgt die ze
verdient  .
Tip van de maand
Pannevissers dragen zorg voor de tractoren, ons grootste kapitaal! Wie als laatste de
tractor gebruikt spoelt deze grondig af en zet alle nog buitenstaande tractoren in de
bergingscabine. De waterslang wordt na gebruik netjes opgerold.

