EDITIE 1—JAARGANG 1—OKTOBER 2013

Nieuw team voor het Varenscentrum

Vrienden van het Varenscentrum,
Met trots presenteren wij onze
nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte
gaan houden van het reilen en
zeilen binnen het Varenscentrum.
Mocht u zelf ideeën, anekdotes of
andere bijzondere zaken hebben
welke het vermelden waard zijn,
verzoeken wij u vriendelijk dit te
verzenden naar:
secretariaatvct@hotmail.nl
Namens het bestuur,
Erik Verhoef
AGENDA
Oktober & November
Meer info: seamensclubterneuzen.nl
18-10 Bijeenkomst Zeeuwse
Veteranen.
23-10 Kaartavond van de
Kaartclub 2e seizoen 2013
24-10 Maritieme borrel
12-11 filmavond
13-11 Kaartavond van de
Kaartclub 2e seizoen 2013
15-11 Bijeenkomst Zeeuwse
Veteranen
28-11 Maritieme borrel
Varenscentrum Terneuzen
Westkolkstraat 40
4531AX Terneuzen
Tel: 0115-695373
www.seamensclubterneuzen.nl
Open every day. 15:00 till 23:00

Per 1 oktober is een nieuw team met frisse moed ertegenaan gegaan om de mensen hartelijk te ontvangen in het
Varenscentrum. De voormalige beheerster, Sacha van Leemput, had helaas besloten om haar werkzaamheden voor het
Varenscentrum te beëindigen en haar aandacht elders op te vestigen. Hoewel we haar beslissing natuurlijk betreuren,
wensen we haar ontzettend veel geluk en succes in haar toekomst. Vanuit het bestuur is een nieuwe beheerder
gevonden in de persoon van Leontine Verhoef. Samen met Jeanine bemant ze op dit moment het centrum en zijn ze
nog op zoek naar een derde collega voor zo’n vier avonden in de week. Eventuele geïnteresseerden voor deze baan
kunnen zich melden via secretariaatvct@hotmail.nl met een CV en motivatie.

Zeeuwse Veteranen
Bijzonder blij zijn we met het feit dat de
Zeeuwse Veteranen het Varenscentrum
hebben gevonden voor hun maandelijkse
bijeenkomsten. Elke derde vrijdag van de
maand vereren ze het centrum met hun
bezoek van 15.00 tot ca 17.30 uur. De
bijeenkomst van deze maand zal extra
bijzonder zijn aangezien er een speciaal
schilderij onthuld zal worden welke de
muren van het Varenscentrum zal
opsieren.
Meer informatie over de activiteiten van
de Zeeuwse Veteranen:

http://www.com-zeeland.nl/
http://www.avomzeeland.nl/
Activiteitenkalender
Nieuw aan de activiteitenkalender hebben we de maandelijkse filmavond
toegevoegd. Elke tweede dinsdag van de maand zullen we tegen 19.00 uur het
grote scherm laten zakken voor een filmvertoning. Welke film er vertoond zal
worden ligt geheel aan u. Wij staan open voor suggesties en de film met de
meeste voorkeuren zal worden vertoond.
Mocht u nog ideeën hebben voor andere activiteiten of bepaalde
(voetbal) wedstrijden op het grote scherm willen zien, aarzel dan niet om deze
aan ons door te geven. Wij zullen zeker onderzoeken of wij deze ideeën of
suggesties voor u kunnen verwezenlijken.
Het Varenscentrum bedankt Zeeland Seaports, Gemeente Terneuzen, haar sponsoren, donateurs en andere vrienden voor
hun trouwe en onmisbare steun
Wilt u sponsor worden? Mail voor meer info: sponsorcommissievct@hotmail.nl
Het bestuur.

