EDITIE 1 - JAARGANG 2 - JANUARI 2014

2014, het jaar van initiatieven.
We hebben met de Maritieme Borrel en de Filmavonden al wat evenementen
opgestart en zullen zien of we hier nog meer bij kunnen verzinnen. Tevens worden
deze al leuk bezocht, maar het kan nog wel wat drukker worden, want men weet;
hoe meer mensen, hoe gezelliger het kan worden. We zullen deze dus nog wat
meer promoten bij de agentschappen en ervoor zorgen dat mensen van hun schip
afkomen en bij ons een filmpje komen kijken op het grote scherm onder genot van
wat popcorn.
De bibliotheek afdeling in ons Varenscentrum is inmiddels gesloten en zal binnenkort worden
leeggehaald. Wij zijn voornemens om daar een mooie computer- en opslagruimte van te maken.
Hier zal wel wat tijd in komen te zitten en natuurlijk kunnen we altijd sponsoren en hulp gebruiken
bij het realiseren hiervan. Er zal nieuwe vloerbekleding moeten komen, de muren kunnen een
verfje gebruiken en mochten we aan nieuwe tafels, stoelen en dergelijke kunnen komen, dan
zouden we er met die ruimte weer een hele poos tegen aan kunnen gaan.
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2014, het nieuwe jaar.
We zijn er met frisse moed weer
aan begonnen en zoals het hoort
hebben we dan ook wat doelen
voor dit jaar gesteld. Zo willen wij
ons dit jaar leuk presenteren op de
Havendagen en duidelijk maken
hoe belangrijk onze functie is voor
de kanaalzone in Zeeuws
Vlaanderen.
Tips en ideeën zijn welkom
op het volgende emailadres:
secretariaatvct@hotmail.nl

!
!

AGENDA
januari & februari
Meer info:
seamensclubterneuzen.nl

17-1 Nieuwjaarsbijeenkomst
Zeeuwse Veteranen
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6-2 Maritieme borrel
11-2 Filmavond
21-2 Bijeenkomst Zeeuwse
Veteranen
26-2 Kaartavond van de
Kaartclub

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

En hoewel we nog maar net met 2014 zijn begonnen, hopen we het jaar weer af te kunnen sluiten
met zo’n geweldige kerstmaaltijd en kerstpakketten zoals we dat in 2013 hebben kunnen doen
dankzij de gulle gift van de Rotary Terneuzen. Om hier een sponsor voor te vinden is dan ook
een groot doel voor ons.

2013, het afgelopen jaar.
Het was weer een turbulent jaar voor het Varenscentrum. Zo hebben we ter ere van hun 10jarig bestaan de Dekzwabbers mogen verwelkomen voor een optreden tijdens een Maritieme
Borrel, op de Havendagen hebben we met ons roeiteam de vierde plaats weten te behalen en
we hebben aan onze inventaris een prachtig voetbalspel kunnen toevoegen dankzij een
sponsoring van Lagan Cement. Tevens hebben we de Zeeuwse Veteranen mogen begroeten
die in het Varenscentrum een nieuwe “thuis” hebben gevonden voor hun maandelijkse
bijeenkomsten. Tevens zijn er wat veranderingen in bezetting gekomen met een aantal nieuwe
gezichten en helaas ook het verlies van een gewaardeerde vrijwilliger. Al met al hebben we
ruim 3000 zeevarenden mogen ontvangen, waarmee vastgesteld kan worden dat we nog
steeds aan een dringende behoefte voldoen.
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Impressie Oud & Nieuw viering uit het oog van een bezoeker.
Met oudejaarsavond was ik te gast in het Varenscentrum. Het was een gezellige mix van
gasten van Nederlandse bodem en zeevarenden uit o.a. India en Rusland. Tussen het heerlijke
buffet en het smakelijke toetje was een
eindejaarsquiz georganiseerd. De hint werd
gegeven om vooral teams te vormen van
nationale en internationale gasten en al
gauw werd duidelijk waarom. Een mix van
vragen uit de buitenlandse culturen en die
van ons werden gesteld. Wij hadden
blijkbaar een goede keus van teamleden
gemaakt, want wij waren de winnaars. Elk
van ons ging met een fles drank naar huis en
er waren leuke contacten gelegd. Het was
een zeer geslaagde avond die werd
afgesloten met vuurwerk en een glaasje bubbels. Gelukkig Nieuwjaar!!!
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.

