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Nieuw beleid werpt vruchten af

Varenscentrum op Facebook
Op de Facebook pagina van het
Varenscentrum worden regelmatig
foto's, activiteiten en dergelijke
geplaatst. Tevens kunt u bij uw
bezoek aan het Varenscentrum nu
ook op deze locatie inchecken. Wilt
u naast deze nieuwsbrief ook de
leuke activiteiten foto's zien, Like
onze pagina dan en blijf op de
hoogte: www.facebook.com/
seamensclubterneuzen
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AGENDA
maart & april
Meer info:
seamensclubterneuzen.nl

6-3 Maritieme borrel
11-3 Filmavond
21-3 Bijeenkomst Veteranen
26-3 Kaartavond van de
Kaartclub
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3-4 Maritieme Borrel
8-4 Filmavond

Varenscentrum Terneuzen
Westkolkstraat 40
4531AX Terneuzen
Tel: 0115-695373
www.seamensclubterneuzen.nl
Open every day. 15:00 till 23:00

Al enige maanden werkt het Varenscentrum met een nieuw beleid en we zijn
zeer blij u te kunnen melden dat dit zijn vruchten afwerpt. Door de nieuwe
personele bezetting is het dagelijks beschikbaar zijn van de bus om
zeevarenden op te halen gegarandeerd en dit is in harde resultaten terug te
zien.
Niet alleen merken we dat meer schepen zich via hun agentschappen zelf bij
ons melden om de bus te bestellen, ook zijn er al zeevarenden die weten dat wij
dagelijks rond bepaalde tijdstippen op “hun” haven komen en zij staan dan al
druk zwaaiend klaar om met ons mee te gaan.
In de maand januari van dit jaar hebben wij het mooie aantal van 318 zeevarende bezoekers
mogen bereiken tegenover 158 zeevarende bezoekers in dezelfde maand vorig jaar. En ten tijde
van het schrijven van dit stukje hebben wij het resultaat van februari 2013 al ruim mogen
passeren. Zoals u begrijpt zijn wij zeer blij met deze resultaten en hopen wij dat dit een blijvende
trend mag zijn voor de rest van het jaar.

Bibliotheek voor de varenden gesloten, nieuwe computerruimte
U hebt wellicht al eerder gelezen dat de Bibliotheek voor de varenden in Rotterdam had
besloten tot het sluiten van hun afdeling hier in het Varenscentrum in Terneuzen. Eind januari
zijn alle boeken opgehaald en bleven wij achter met een lege ruimte. Deze nieuwe ruimte zal
worden ingericht als computerruimte waar de zeevarenden relatief rustig kunnen
communiceren met hun thuisfront zonder ruis van de gebruikers van de biljarttafel, dartbord,
tafelvoetbal, etcetera. Dit project zal in de komende periode worden gerealiseerd, maar hier
zullen nog wel wat werkzaamheden voor verricht moeten worden. Ondertussen hebben wij de
huidige computers laten nazien en opschonen, want deze hadden vaak problemen met Skype
en dergelijke. Hieruit is helaas gebleken dat het geheugen van circa 500 mb in de computers
niet voldoende blijkt te zijn om mee te gaan met onze internetverbinding en de benodigde
eisen voor de communicatieprogramma’s. Extra geheugen plaatsen was niet meer mogelijk in
de huidige verouderde kasten, dus zullen wij opzoek moeten gaan naar vervanging. Mocht u
of uw bedrijf binnenkort van plan zijn om de huidige computers te vernieuwen, dan hopen wij
dat u wellicht aan ons wilt denken met betrekking tot uw oude computerkasten. Wij kunnen
deze dan namelijk formatteren en herprogrammeren met de programma’s welke door de
varenden worden gebruikt. Daarnaast zijn wij natuurlijk blij met alle donaties die een aanwinst
kunnen zijn voor onze nieuwe computerruimte, want voor de verwezenlijking van deze ruimte
zal er nog een nieuwe vloer moeten komen, werktafels worden gecreëerd en zullen er andere
bureaustoelen/eetkamerstoelen moeten worden aangeschaft.

Maritieme borrel voortaan op eerste donderdag van de maand
Onze bekende Maritieme borrel welke voorheen de laatste donderdag van de maand werd
gehouden is sinds dit jaar verplaatst naar de eerste donderdag van de maand. In de laatste
week van de maand bleken vele mensen al vaak andere verplichtingen te hebben, waardoor
onze borrel niet altijd even goed werd bezocht. Na een suggestie van één van de bezoekers
proberen wij daarom nu of de eerste week van de maand beter bezocht zal worden. Sowieso
past deze nieuwe datum ook beter in onze jaarkalender, want hij volgt mooi op de
nieuwjaarsreceptie (begin januari). Tevens kunnen we dan in december een Maritieme borrel
houden, want deze verviel voorheen wegens de feestdagen. Wij hopen dat de nieuwe data
ook voor u in uw agenda passen en dat wij u dit jaar maar vaak mogen ontvangen op onze
Maritieme borrels. Natuurlijk bent u ook welkom op één van onze andere activiteiten zoals
bijvoorbeeld de maandelijks terugkerende filmavond.
Het Varenscentrum bedankt Zeeland Seaports, Gemeente Terneuzen, haar sponsoren, donateurs,
vrijwilligers en haar andere vrienden voor hun trouwe en onmisbare steun.
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Wilt u sponsor worden? Mail voor meer info: sponsorcomissievct@hotmail.nl
Het bestuur.

