NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015
1. 4e wedstrijd van het
clubkampioenschap
De vierde en laatste wedstrijd van dit
seizoen dd. 31 oktober is ondertussen
achter de rug. Op de clubwebsite vind
je de uitslag van deze spannende
wedstrijd,evenals het eindklassement.
Ook voor foto’s ben je van harte
welkom op www.ycdp.be.

2. Clubsouper
Graag nodigt het bestuur jou en je gezin uit voor het clubfeest op
zaterdag 5 december om 19u30 in “La Grande Mare, Bray-Dunes (Fr).
De kostprijs is € 55, drank (wijnen, soft
drinks, gewoon bier en water) tot
03.00 uur inbegrepen.

Inschrijving: tot 1 december, via
overschrijving op BE30 2800 4979
7211 met vermelding van je naam,
P-nummer, aantal personen.
Meer info: via roger.lowagie@telenet.be of 0495/ 444 697.
Tip: Wacht niet te lang om in te schrijven: te laat is te laat, dus stel
niet uit tot morgen wat je nog vandaag kunt doen  ….

3. Kerstdorp
We nemen terug deel aan het Kerstdorp in De Panne
in het weekend van 12-13 december en van vrijdag
18 december tot en met zondag 3 januari 2016. We
zoeken nog dringend helpende handen: graag je naam
opgeven aan iemand van het bestuur aub.
Op de website zie je de stand van de inschrijvingen
van de medewerkers. Doen!

4. Sponsors
We kondigen met vreugde 2 nieuwe sponsors aan:
*Hotel d’Anvers uit De Panne: dank aan de
nieuwe uitbaters Yiming Chu en zijn
familie en veel succes gewenst!
*Amario Primeurs uit De Panne: klein- en
groothandel aardappelen, groenten, fruit.
topkwaliteit, met prioriteit aan lokale
kwaliteit.
We bevelen ten zeerste deze zaken aan
bij onze clubleden en sympathisanten.

5. Nieuws uit de ziekenboeg
 We bezochten recentelijk clublid Willy Bourgeois (P 72) in het
ziekenhuis en wensen hem veel beterschap toe.
 Ook bestuurslid Camiel Vanderbrigghe doet de beste groeten aan
iedereen van de club vanuit zijn ziekenhuisbed. Ook voor hem wensen
we het allerbeste met zijn gezondheid!

6. Surfclub
Weet dat onze clubleden zéker welkom zijn in de bar van de surfclub
(onze “buren” aan de Rampe) om iets te drinken na een dagje op zee.
Indien dit in kleine groepjes gebeurt, blijft ook hun vrijwilligerswerking
en clubkarakter gewaarborgd. Nuttig om te weten: de surfclub is géén
lid van de VVW dus onze lidkaart is niet nodig en nuttig.

7. Pannevissers in het buitenland
Er verschenen twee artikels van Pannevissers in het buitenland op onze
website: Jean-Pierre Dedrie in Cuba en Dirk
Janssen in Andalusië (Spanje). We doen een
oproep aan iedereen om foto’s te bezorgen van
hun internationale visavonturen. Dit is leuk en
interessant voor
iedereen.

8. En de werken aan de Rampe / onze loodsen…?
We hadden op 13 november laatstleden o.a. contact met de
burgemeester en meerdere schepenen van De Panne en vernamen dat
de plannen voor de Rampe verder worden uitgewerkt.
In december staan de bespreking van de plannen en bestek van de
geplande werken (opgemaakt door de architect) op de agenda van de
gemeenteraad van De Panne. We blijven dus hoopvol en geduldig
uitkijken naar de volgende stappen in dit mooi project. Wordt vervolgd…

9. Tip van de maand
Een Pannevisser, ouder dan 65 jaar, weet dat een medisch attest van
geschiktheid om de sport “zeehengelen” te beoefenen, noodzakelijk
is. Zonder dit attest kunnen zij niet genieten van de verzekering
die de club aangaat voor zijn leden. Dit wordt vaak vergeten.
Meer info: Jan.

