NIEUWSBRIEF november 2016
1. Nieuws van het bestuur
Jetski-zone in De Panne
Jetski’s en jetscooters zijn voortaan welkom in
De Panne. Door nieuwe wetgeving kunnen ze zee
kiezen vanop het strand. De jetski-zone in onze
gemeente situeert zich aan de Rampe waar de
jetski toegang heeft tot een insteekzone. De insteekzone voor jetski’s is 30m
breed. De insteekzone is geen speelzone! Er is een bufferzone voorzien
waardoor de jetski’s niet in het vaarwater van de zwemmers terecht komen.
Om de veiligheid te waarborgen van de strandbezoekers heeft De Panne ervoor
gezorgd dat niet iedereen zomaar op het strand terecht kan met zijn
wagen/jeep om een jetski in het water te steken. Meer info: zie www.ycdp.be
of in het maandelijks infoblad “De Panne Leeft” editie november 2016.
2. Ledennieuws
Welkom aan een nieuw medevarend lid: Dirk Dehaudt uit Lo-Reninge. Dirk is
schoonbroer van Yves Vandevelde (P84).

3. Nieuwe sponsor
Het bestuur beveelt volgende nieuwe sponsors van harte aan
bij de clubvrienden:
 XL Real Tobac&Co, Adinkerke, Dijk 22. Zie ook
http://www.realtobacco.be/fr/real-xl. Dank aan Serge
Dedrie!
 Hotel Cajou, Nieuwpoortlaan 42, De Panne. Zie
ook http://www.cajou.be/2015/index.php.
Dank je wel Bruno Dequeecker!
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4. Diverse
 Cultuurprijs
Onze club heeft voor de organisatie van de Zeewijding de cultuurprijs
Gemeente De Panne gewonnen hebben voor ‘Beste nieuw project 2016’.
Deze prijs bedraagt € 250. Een uitstekende motivatie om er volgend jaar
weer tegen aan te gaan. Dank hiervoor!
 VVW Recrea wordt VVW
Naar aanleiding van een ministeriële beslissing gebeurt een reorganisatie
van de watersportfederaties vanaf 1/1/2017. Voor onze club betekent dit
concreet dat we overstappen van VVW-Recrea naar VVW (Vlaamse
Vereniging voor Watersport). Er zijn géén gevolgen voor onze club en onze
leden zoals de verzekering B.A.


De Rampe is niet bereikbaar op zondag 20 november wegens de 21ste
Panne Beach Endurance.

5. Clubsouper en kerstmarkt
 Clubsouper
Het zijn de laatste dagen voor de inschrijving
voor het clubsouper. Haast je en schrijf je
vlug in, zodat we met velen samen zijn om
zaterdag aanstaande 19/11 heerlijk te
genieten van een sublieme maaltijd, een prachtige bediening, super
muziek, vriendschap en ambiance. En dit alles voor de democratische prijs
van € 58, all-in d.w.z. drank inbegrepen tot 3 uur na de koffie. Doen!
Kerstmarkt De Panne. We zoeken helpende handen om onze
kerstchalet te bezetten. Kom je ook helpen? Geef dan snel een
seintje aan iemand van het bestuur. Het snelst is om je naam door te
geven aan onze coördinator van de feestelijkheden Camiel via 0496
817 247. Op onze website zie je ook de stand van zaken van de
bezetting in onze chalet.
Leuk om te weten: voor alle medewerkers aan de kerstmarkt: noteer
zaterdag 21 januari 2017: dan gaat het traditioneel dankfeestje door .


Tip van de maand: een Pannevisser – booteigenaar controleert geregeld
de rollen van de trailer: zo kan zijn boot bij het begin en einde van het
visavontuur vlot in – en uit zee glijden en is er minder gevaar voor
verzanding van de tractoren.
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