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Havendagen 2014

Bezoekersaantallen
zeevarenden
Mrt
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2013
232
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306
305

2014
337
359
409
532

Als u dit jaar de Terneuzense Havendagen heeft bezocht, dan zal u ongetwijfeld
de stand van het Varenscentrum zijn opgevallen. In de aanloop naar de
haventent en de rondvaartboten stonden wij behalve met onze nieuwe bus, ook
met een kraam waarin wij een aantal artikelen verkochten waarvan de
opbrengst werd gebruikt voor de nieuwe computerruimte. Daarnaast hadden wij
ook informatieve flyers met op de achterzijde een bouwtekening voor een
lelievlet, zodat de kinderen hun eigen “Wakkebeer” in elkaar konden knutselen.
Onze eigen Wakkebeer werd
vrijdag en zaterdag gebruikt
voor de roeiwedstrijden.
Helaas werkte het weer niet
mee en heeft onze team een
doorweekte 16de plaats
bemachtigd. Volgend jaar
zullen wij wederom deelnemen
aan de Havendagen met een
stand en roeiteam!

!
Tips en ideeën zijn welkom
op het volgende emailadres:
secretariaatvct@hotmail.nl

AGENDA
Juli/Augustus
Meer info: seamensclubterneuzen.nl

!

18 juli: Bijeenkomst Zeeuwse
Veteranen
7 augustus: Maritieme Borrel
9 augustus: Roeien op de Otheense
Kreek
12 augustus: Filmavond (film nader
te bepalen)
15 augustus: Bijeenkomst Zeeuwse
Veteranen

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

Voetbalkoorts
Ook in het Varenscentrum had de voetbalkoorts toegeslagen. De hele boel was naast oranje en
rood/wit/blauw ook versierd met diverse internationale vlaggen. Alle wedstrijden welke werden
gespeeld tijdens de openingsuren werden afgespeeld op het grote scherm en op de tv in de
leeshoek. Dit werd zeer gewaardeerd door de zeelieden, want zij konden zo hun eigen favoriete
team volgen tijdens deze competitie. Tijdens de wedstrijd Nederland – Mexico hebben we zelfs
een Mexicaanse maal uitgedeeld, welke gretig werd afgenomen.

!
Personeelskleding
Nu we met onze prachtige bus de zeelieden kunnen ophalen, konden wij als teamleden niet
achterblijven en zijn wij dankzij een sponsorschap van Vopak Agencies en Lagan Cement voor
het aankomende jaar ook in het nieuw gestoken. Aan navy blauwe polo-shirts en voor de wat
koudere uren een lekkere navy blauwe vest met onze logo en natuurlijk het woord TEAM kunt
u onze teamleden herkennen. Dit is ook voor de zeelieden wel zo handig, want zij zien nu in
1 oogopslag bij wie zij terecht kunnen voor hun vragen. Op de havendagen van dit jaar
hebben wij de nieuwe shirts gepresenteerd door ook onze roeiteam met deze shirts te laten
deelnemen aan de wedstrijd.
Het Varenscentrum bedankt Zeeland Seaports, Gemeente Terneuzen, haar sponsoren, donateurs,
vrijwilligers en haar andere vrienden voor hun trouwe en onmisbare steun.

!

Wilt u sponsor worden? Mail voor meer info: sponsorcomissievct@hotmail.nl
Het bestuur.

