EDITIE 2- JAARGANG 3 - WINTER 2015

Havendagen 2015

Bezoekersaantallen
zeevarenden
2015 t/m oktober
3.681 personen
2014 totaal
4.481 personen
Tips en ideeën zijn welkom
op het volgende emailadres:
secretariaatvct@hotmail.nl

AGENDA
Winter 2015
seamensclubterneuzen.nl
20-11 Bijeenkomst Zeeuwse
Veteranen
10-12 Maritieme Borrel
18-12 Bijeenkomst Zeeuwse
Veteranen
kerstavond, 1e en 2e kerstdag
Kerstviering - Alle zeevarenden
zijn welkom.
Varenscentrum Terneuzen
Westkolkstraat 40
4531AX Terneuzen
Tel: 0115-695373
www.seamensclubterneuzen.nl
Open every day. 15:00 till 23:00

Wij van het Varenscentrum Terneuzen hebben ons best gedaan om
afgelopen juni een mooie stand neer te zetten om aandacht te vragen voor
onze stichting op de Havendagen in Terneuzen. Na een paar weken
brainstormen en creatief bezig te zijn geweest , zijn wij als team zeer trots op
het behaalde resultaat. Onze stand had een prachtige plaats aan de ingang
van het ponton gekregen. Hier kon met onder andere zelfgemaakte,
prachtige betonnen Zeeuwse Knopen of potjes met babbelaars, oud Hollands
snoep, drop sprotjes of chocolade zeevruchten kopen. Ook onze zelfgemaakte zeepkettingen
gingen als zoete broodjes over de toonbank, evenals onze Delfts blauwe souvenirs. Alle
opbrengsten waren ten bate van onze stichting. Mensen reageerden enthousiast en wij als team
ook. Voor ons was dit wederom voor
herhaling vatbaar, dus hopelijk mogen
we volgend jaar weer zo’n mooie stand
neerzetten. Natuurlijk hadden wij van
het Varenscentrum dit jaar ook weer een
roeiteam welke prachtig gekleed gingen
in de nieuwe polo’s welke voor het
komende jaar zijn gesponsord door Ovet
Shipping en Terneuzen Port Service. U
zult ons het komende jaar hierin vast nog
wel voorbij zien komen.

Diversen
Dit jaar hebben wij als personeel de website van het Varenscentrum zelf in beheer genomen. Wij
zullen deze actief bijhouden met nieuwe foto’s, activiteiten, nieuwsbrieven en belangrijke zaken
met betrekking tot het wel en wee van het centrum.
Naast de tweedehands kleding die altijd zeer welkom is, krijgen wij ook donaties in andere vorm.
Zo ontvangen wij met regelmaat boeken (in de Engelse taal bij voorkeur) voor de zeelieden en
mochten wij over laatst een zeer grote donatie met prachtige knuffels ontvangen. Dit gebaar werd
zeer gewaardeerd door de zeevarende papa’s, want deze konden iets leuks meenemen voor hun
kindjes die ze al maanden niet meer hebben gezien.
Souvenirs vallen altijd in de smaak bij de zeevarende welke ze meenemen om aan het thuisfront
kleine herinneringen te kunnen laten zien van
de plaatsen waar ze zijn geweest. Zo hebben
wij natuurlijk diverse Delfts blauwe artikelen,
zijn de shirts en petjes van het Varenscentrum
zelf zeer gewild en hebben we vanaf augustus
nu ook een mooie mok met de
bezienswaardigheden van Terneuzen.

Wist u dat……
..tweedehands kleding, met name voor heren, bij ons zeer welkom is, aangezien de uit warmere
oorden afkomstige zeelieden vaak niet fatsoenlijk gekleed gaan voor ons klimaat?
..wij een Facebook pagina hebben die wij zeer actief up to date houden en waarvoor een
bijdrage van derden altijd zeer welkom is?
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.

