NIEUWSBRIEF OKTOBER 2015

1. Uitnodiging tot vierde viswedstrijd van het clubkampioenschap
Graag nodigt het bestuur iedereen uit voor de vierde en laatste
viswedstrijd van het clubkampioenschap op zaterdag 31 oktober
van 9 tot 15u. De inschrijvingen (5 euro/persoon) gebeuren van 7 tot
8.30u. Verse koffie en heerlijke boterkoeken liggen voor jullie klaar.
De weging start omstreeks 15.30u à 16u, waarna de prijsuitreiking
volgt. Bij slecht weer wordt de wedstrijd verplaatst naar zondag 1
november. We houden jullie op de hoogte via de clubwebsite en sms.
Hou de website in het oog voor de weersupdate.
We nodigen jullie ook graag uit op de aansluitende “Aftelling naar
Halloween”, in samenwerking met de sympathieke KVO-supportersclub
“Beach Boys” waarvan u de details op de affiche hiernaast vindt.
Het bestuur wenst u veel succes! Het belooft alvast een spannende strijd
te worden.
Iedereen hartelijk welkom
en tot zaterdag!

2. Sponsors
We kondigen met vreugde 2 nieuwe
sponsors aan:
*Vanmarcke Computers uit Veurne:
“alles voor uw computer”
*Engineroom Service: onderhoud van
buitenboordmotoren, “uw partner voor
mechaniek”
We bevelen ten zeerste deze zaken aan
bij onze clubleden en sympathisanten.

3. Kerstdorp
We nemen terug deel aan het Kerstdorp op de Markt in De Panne.
Deze gaat door in het weekend van 12-13 december en van vrijdag 18
december tot en met zondag 3 januari 2016.
Er zijn dagelijks optredens en animatie voorzien.
Deze deelname is belangrijk voor onze club omdat we de clubkas kunnen
spijzen (noodzakelijk voor de vele onkosten zoals de tractoren) en om
onze club op een frisse en originele manier bekend te maken.
Het verstevigt ook de vriendschapsbanden binnen onze club.
We rekenen terug op jullie, leden en familie, vrienden, sympathisanten,
om onze kerstchalet te bemannen. Elk team bestaat uit 2 personen.
Het einduur is 19.30u, max 22.30u (= afspraak binnen de club).
Aandacht: wie zijn naam opgeeft is ook effectief aanwezig op het
afgesproken tijdstip. We moeten kunnen rekenen op elkaar (een woord
is een woord). Het bestuur dankt je nu al voor je medewerking. Gelieve
zo spoedig mogelijk uw naam door te geven aan Dirk of Camiel of op de
lijst te schrijven die in onze loods uithangt.
Hieronder zie je de data waarop we iemand zoeken; het dringendste is
de bezetting op 13 december.

BEZETTING KERSTMARKT
za 12/12
za 12/12
zo 13/12

team 1 van 11 u -15 u
team 2 : 15 u – 19.30 u
14 u -19.30 u

vrij 18/12
za 19/12
za 19/12
zo 20/12

17 u -21 u
team 1 van 11 u -15 u
team 2 : 15 u – 19.30 u
14 u -19.30 u

ma 21/12
di 22/12
woe 23/12
do 24/12
vrij 25/12

14 u
14 u
14 u
14 u
14 u

za 26/12
za 26/12
zo 27/12

team 1 van 11 u-15 u
team 2 : 15 u – 19.30 u
14 u -19.30 u

ma 28/12
di 29/12
wo 30/12
do 31/12
vrij 1/1
za 2/1
za 2/1
zo 3/1

14 u -19.30 u
14 u -19.30 u
14 u -19.30 u
14 u -19.30 u
14 u -19.30 u
team 1 van 10u-15u
team 2 : 15 u – 19.30 u
14 u -19.30 u

Roger - Katrien
Jean-Pierre - Maurice

Theo - Pierette
Katy - Natacha

-19.30 u
-19.30 u
-19.30 u
-19.30 u
-19.30 u
Theo -Pierette

De jaarlijkse souper komt eraan op zaterdag 5 december in “La Grande Mare”
(Bray-Dunes FR). Uitnodiging volgt binnenkort! U komt toch ook ???
5. Tip van de maand

Een Pannevisser gooit zijn visafval (bvb. krabben, ondermaatse
garnalen) NIET in de vuilzak in onze loodsen. Hij weet dat dit zorgt
voor grote geurhinder voor zijn vismakkers en neemt dus zijn
visafval keurig mee naar huis.

