EDITIE 2—JAARGANG 1—NOVEMBER 2013

Even bijpraten

Vrienden van het Varenscentrum,
Inmiddels zijn we een editie verder.
We hebben een aantal leuke reacties ontvangen op onze eerste
nieuwsbrief en willen hier dus
zeker verder mee gaan.
Inmiddels is ook onze facebook
pagina actief. KLIK HIER voor onze
facebookpagina
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

Dankzij onze oproep in de vorige nieuwsbrief hebben we onze nieuwe collega Marian mogen verwelkomen in ons team.
Zij had al wat banden met het Varenscentrum en lijkt ons mede daardoor een goede aanwinst voor het team.
Inmiddels hebben we ook een nieuwe brochure opgesteld. Deze wordt binnenkort in digitale vorm verstuurd naar de
agentschappen, die deze dan verder kunnen sturen naar hun klanten.
Afgelopen weken hebben we jammer genoeg wat technische problemen gehad met de bus, waardoor deze een poos niet
heeft kunnen rijden. Dit was direct merkbaar in het aantal bezoekers, dus we zijn heel blij dat hij nu weer gerepareerd
voor de deur staat en nog belangrijker, weer ingezet kan worden voor het ophalen en wegbrengen van de zeevarenden.
Tevens willen we even stilstaan bij het overlijden van een van onze vrijwilligers. Robin de Vilder, welke op regelmatige
basis met onze bus reed, is op 8 oktober j.l. overleden. Wij wensen de familie, vrienden en collega's van Robin heel
veel sterkte in deze moeilijke tijden.

AGENDA
November & December
Meer info: seamensclubterneuzen.nl
12-11 Filmavond
13-11 Kaartavond
15-11 Bijeenkomst Veteranen
28-11 Maritieme borrel
4-12
10-12
18-12
20-12
24-12
25-12
26-12

Kaartavond van de
Filmavond
Kaartavond
Bijeenkomst Veteranen
Christmas Eve celebration
Christmas celebration
Christmas celebration

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

Zeeuwse Veteranen
Op 18/10 Is het Varenscentrum officieel benoemd tot sociëteit van de Zeeuwse Veteranen. De eer om dit heugelijke feit
officieel te bekrachtigen viel ten deel aan de heer P. Broekhuyzen, wethouder in de gemeente Terneuzen. De heer
Broekhuyzen heeft nauwe banden met de Nederlandse Marine en draagt de Veteranen een zeer warm hart toe. De
aanwezigheid van de heer Broekhyzen was extra opmerkelijk, daar hij een persoonlijke uitstap moest onderbreken om
aanwezig te zijn bij de maandelijkse bijeenkomst van de Zeeuwse Veteranen. Volgens de heer Broekhyzen verdienen de
Veteranen een beetje extra aandacht en maakt hij graag tijd vrij om bij hun te gast te mogen zijn. Mede dankzij de
inspanningen van het Veteranen bestuur en de heer Broekhuyzen, kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde middag.
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.

