NIEUWSBRIEF MEI 2017
1. Uitnodiging tot de tweede wedstrijd van het clubkampioenschap 2017
Graag nodigt het bestuur iedereen uit tot de
tweede viswedstrijd voor het clubkampioenschap
op zaterdag 20 mei 2017 van 9u. tot 15u.
Een bevriend cineast Bart zal uit sympathie gratis
een film maken over onze vereniging. Hij zal heel
de dag opnames doen en het is dus de bedoeling
dat alles zo normaal mogelijk verloopt. Wil wel
zoveel mogelijk de gele club T-shirt / polo
aandoen.
De inschrijvingen voor deze wedstrijd (5
euro/persoon) gebeuren vanaf 7u. tot 8u.15.
Verse koffie en lekkere boterkoeken staan voor
jullie klaar. Vanaf 8u.15 gaan de boten in zee
zodat we stipt de wedstrijd kunnen starten.
Hou rekening met de begeleiding en tips van de tractorcoachen op het einde van de
wedstrijd als de boten terug aan land gekomen. De visweging gebeurt omstreeks
15u.30 à 16u. waarna de prijsuitreiking volgt.
Bij slecht weer wordt de wedstrijd verplaatst naar zondag 21 mei of anders naar het
volgend weekend. We houden jullie op de hoogte via deze website en sms. Wie geen
sms ontvangt, laat dit even weten aan de secretaris Filip zodat we uw gegevens
kunnen registreren.
Het bestuur wenst u veel succes! Iedereen hartelijk welkom en tot zaterdag!

Gezocht: medevarende voor P16 Johny Kluits. Tel: 0476/258 521.
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2. Zeewijding op 2 juli: de datum komt dichter bij!
Het Bestuur is volop achter
de schermen bezig met de
voorbereiding
van
de
Zeewijding op zondag 2
juli. Gelieve zeker die dag
vrij te houden in je agenda
zodat we met zoveel
mogelijk vaartuigen kunnen
deelnemen aan deze unieke
activiteit in De Panne. We
vragen om je vaartuig zo
mooi mogelijk te versieren;
je krijgt ook siervlaggen
zoals vorig jaar. Nieuw:
elke deelnemer zal gratis
een nieuwe mooie clubpolo
krijgen.
We verzamelen met alle boten vanaf 9u.30 op het Koningsplein om dan in een grote
optocht vanaf 10u.30 door de Zeelaan en langs de Zeedijk te gaan tot aan de
Esplanade. Daar is er dan een plechtigheid met zee- en botenzegening en nadien
receptie met belegde broodjes, gebakken vis, optreden van Anneke Bo, boottochten
in zee, paella, DJ enz… Meer informatie volgt nog maar hou je zeker vrij 😊 !

3. Warm aanbevolen…
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