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Graag willen we beginnen met Nelleke te bedanken voor alles wat 

ze de voorbije jaren voor de club heeft betekend.  Zoals jullie 

weten zal ze haar mandaat als bestuurslid niet verlengen.  

Nogmaals dikke merci en tot snel aan den toog. 

Haar rol als penningmeester zal overgenomen worden door 

Sabrina. 

Jarigen van de maand 

15/06 Francis Lejon 

20/06 Freddy van Hemelrijck 

25/06 Joost Brood 

26/06 Jos Langers 

29/06 Luc Leenaerts 

 

 

We wensen jullie dan ook 

een ontzettend gelukkige 

verjaardag!! 

 

 

 

Moest jouw verjaardag 

ontbreken dan wil dit zeggen 

dat we deze info niet 

hebben.  Stuur even een 

mailtje (naar 

webmaster@sodipaantwerpen.be) 

en we vullen dit aan. 

 

 

Er is een Whatsapp groep 

waar iedereen op de hoogte 

wordt gehouden wat er rijlt 

en zeilt in ons clubschip, wil 

je graag deel uitmaken van 

deze groep, laat het even 

weten aan onze voorzitter 

door een berichtje te sturen 

en zij voegt jullie dan met 

plezier toe. 0477/61.33.68 

Ook dit jaar hebben we een 

aanvraag gedaan voor de 

blauwe vlag.  Nationaal is dit 

al goedgekeurd en voor de 

internationale keuring 

verwachten we ook geen 

problemen. 

Aan de ingang bij AYC wordt er 

een bord geplaatst met meer 

info over de blauwe vlag.  Ga 

zeker eens kijken want er staat 

ook extra info op over het 

kempische dok.  Zoals welke 

vogels er hier voorkomen. 

Nieuws 

Er is een tweede clubfiets dankzij 

Glenn en Hilde.  Deze zijn te 

herkennen aan de port of 

Antwerp fietszakken en kunnen 

gebruikt worden door alle leden. 

Denk eraan de fiets op slot te 

doen.  Maar niet op slot doen als 

hij hier op de steiger staat. 

Algemeen 

Ondertussen verwelkomen we de leden van Wachtebeke die bij ons 

overnachten op weg naar de tourvaart van VPF.  We wensen 

iedereen die meegaat een behouden vaart en een goed weekend. 

Onze eigen openingstocht ligt ondertussen achter ons en 

ondertussen hebben we al kunnen genieten van oven-heerlijke 

pizza’s.  Iedereen heeft zijn of haar buikje goed rond kunnen eten. 

In het najaar staat er nog een etentje gepland voorlopig zonder enig 

thema.  Dus moesten jullie ideeën hebben laat dit zeker weten aan 

het feestbestuur. 

De rest van het najaar begint stillekes aan vorm te krijgen en we 

verwachten dat de agenda een dezer dagen online te zien zal zijn.  

We houden jullie zeker op de hoogte. 

Mvg Niels 

Steiger-nieuws 


