NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2015
1. Ledennieuws
Het bestuur meldt met grote vreugde de
geboorte van Lisa, dochter van clublid
Lieven Regheere (P 11). Lisa werd
geboren op 7 augustus en stelt het zeer
goed, samen met de fiere ouders, broer
en zus en de hele familie. Proficiat! We
zullen de ouders een attentie aanbieden
in naam van de club. Op de website vind
je het volledig geboortekaartje.
2. Sponsors
Nieuwe sponsor: café ’t Veld, Moeresteenweg 26 te Adinkerke. Dank je wel,
Ann! We bevelen dit volkscafé ten zeerste aan bij onze clubleden en
sympathisanten.
3. Bezoek aan zandbank “Le Grand Jack “ in Frankrijk
We trokken op zondag 16
augustus met jong en oud naar de
zandbank op volle zee voor de
kust van Malo (Duinkerke). Een
goeie veertig volwassenen en een
dozijn kinderen, netjes verdeeld
over 16 boten, vertrokken naar
het ‘onbewoond eiland’ op
zee. Het was er een gezellige
drukte van kinderen en ouders die
zich als een zwerm bijen
verspreidden over de
zandbank. Een drankje op de
vriendschap en enkelen die gingen
zwemmen tussen nieuwsgierige zeehonden waren het hoogtepunt van een
mooi avontuur. Het uitgebreide verslag van deze prachtige dag en meer foto’s
vind je op de website. Ook in de Krant van West-Vlaanderen verscheen een
gigantische foto op de “achterkrant”. Dank aan de redactie en de journalist
Erik.

5. Vrije wedstrijd en mosselfestijn
Op 20 augustus had onder een stralend
zomerweertje de vrije wedstrijd plaats met 20
20 boten. Er werd 133 kg gevarieerde vis
gevangen. Proficiat aan winnaar Peter
Lowagie en zijn jonge medevarenden. Hans
Lowagie was tweede, Pascal Annys had de
bronzen medaille.
Na de weging was er een mosselfestijn,
vergezeld van muziek en dans. Het was weer
ambiance in en rond onze club. Dank aan iedereen die op één of andere wijze
heeft meegeholpen bij de voorbereiding, organisatie en opruiming achteraf van
alle materiaal. Dat is pas teamwork!
Op de website vind je de volledige
uitslag en tal van sfeerfoto's.
5. Uitnodiging Garnaalwedstrijd
U wordt van harte uitgenodigd op de
grote garnaalwedstrijd op zaterdag 5
september van 11 u tot 13u. Inschrijven
van 9 u tot 10.30 u. Deelnameprijs € 5,
iedere deelnemer krijgt een prijs.
Vanaf 13u gebeurt het wegen en koken
van de vangst. Om 15u is er
prijsuitreiking gevolgd door een hapje en
een drankje.
Van 11.30u tot 14u zie je ervaren
garnalenpellers aan het werk.
Aandacht: hou toch de
weersvoorspellingen en de website in
het oog voor updates. Meer info volgt
nog.
Tip van de maand
Pannevissers zijn echte teamspelers. Na een viswedstrijd helpen ze elkaar en
respecteren de volgorde van aankomst op het strand: wie eerst aan land komt,
wordt eerst met de tractor geholpen. Respecteer deze eenvoudige maar eerlijke
regel.
Als een vismakker moeite heeft in de uitvoering van de tractie, dan helpen we
elkaar ook direct. Dank voor de collegialiteit en sportiviteit!

