NIEUWSBRIEF JUNI 2016
1. Wijzigingen in het bestuur
 Dirk Allemeersch maakt op eigen verzoek niet langer deel uit van het
Bestuur. We danken hem van harte voor de vele jaren van grote inzet
voor de club. Hij blijft wel medevarend lid in onze vereniging.
 We melden met vreugde het toetreden van twee nieuwe bestuurders:
Norbert Cremery uit Adinkerke en Maurice Huyghe uit de Panne.
Norbert wordt polyvalent medewerker; Maurice zal zich richten op
logistieke hulp en de feestelijkheden. Welkom Norbert en Maurice!
2. Ledennieuws
 We verwelkomen een nieuw medevarend lid: Daniel Matz uit Villers-surLesser (Rochefort). Hij zoekt een booteigenaar om mee te gaan vissen.
 Eric Vits was reeds medevarend lid en is voortaan ingeschreven als
booteigenaar met het P-nummer 91.
 Luc Desiere, sponsor via zijn zaak Leopold 1, wordt nu ook lid onder P
93 (Raybo). Welkom Luc!
3. Sponsors


Met genoegen kondigen we u een nieuwe
sponsor aan: “Argenta” uit De Panne.
Godfried Trypsteen en Ria bedienen en
adviseren
u
graag
met
hartelijke
deskundigheid over al uw financiële
aangelegenheden.


Bakkerij Blomme, J. Demolderlaan 13,
wordt ook sympathieke sponsor van onze
bloeiende vereniging. Dank en …smakelijk!
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4. Zeewijding op zondag 3 juli
 Er is géén mogelijkheid om gedurende het weekend van zaterdag 2 en
zondag 3 juli in zee te gaan via de Rampe. De tractoren blijven binnen.
 Aandacht voor de booteigenaars: we verzamelen om 8.30u NIET in de
Dynastielaan maar WEL op de Grote Esplanade, die kan opgereden
worden via het rondpunt. Dit op vraag van de politie (o.a. veiligheid).
 We doen een laatste oproep om met zoveel mogelijk boten deel te
nemen: we willen fier tonen hoe enthousiast onze club is en heel de
wereld mag dit weten . Bel snel naar Yves of Camiel!
 Na de plechtigheid is er een receptie met belegde broodjes en drank
voor de deelnemers aan de optocht.
 Vanaf 16u is iedereen welkom op een paella-avond met sfeervolle
muziek.

5. Makreelwedstrijd en kippenfestijn
 Graag
nodigen
wij
iedereen
uit
op
de
makreelwedstrijd van zaterdag 09 juli die doorgaat
van 10 u tot 14u. Nadien is iedereen uitgenodigd op
onze cava-bar vanaf 17 u aan onze bar op de Rampe.
Later op de avond is er kippenfestijn aan € 15,00 per
persoon.
 Laatste oproep tot inschrijving: via overschrijving op
ons rekeningnummer BE30 2800 4979 7211 met mededeling van je Pnummer plus het aantal personen.
 Gelieve te antwoorden en te betalen VOOR 01 JULI, zodat we alles
kunnen regelen met de traiteur.
 Je kan ook kaarten kopen in voorverkoop op de zeewijding en bij
volgende sponsors:
Rialto, Veurnestraat 7
t Pannepotje, Kerkstraat 47
5 voor Twaalf, Westhoeklaan 20
Boss Rogers, Stationsstraat 1
Twins, Moeresteenweg 21
Chien Vert, Duinkerkelaan 27
De Gerockten Hoarinck, Kasteelstraat 7

6. Dumontfeesten
Op zaterdag 16 juli nemen we terug deel aan de 10de editie van de
Dumontfeesten in De Panne. Vanaf 16 u ben je terug welkom in het
café, uitgebaat door onze club. Wil je wat helpen, graag  !
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