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En zo zitten we alweer in de helft van het jaar, het ideale moment 
om vooruit te blikken op het najaar. 

4 september zal de petanque doorgaan. Voor meer inlichtingen kijk op de 
affiche in bijlage. 

10 en 11 september gaan onze havenfeesten weer door, reserveer deze 
data zeker en voor de invulling van al de taken volgt nog een mailing. 

23-24-25 september 2022 is het sluiten vaarseizoen van VPF, deze keer in 
Sas van Gent. 

8  oktober wordt er een cowboyavond georganiseerd met ribbekes, bonen 
en pelpetatten, JIHAA!!!! Met bijhorende verrassing?? 

15 en 16 oktober zijn het de jeneverfeesten in Hasselt, als je graag 
meevaart, laat dit op tijd weten om een plaatsje te kunnen reserveren. 

11 november houden we een karaoke avond, smeer jullie zangstemmen 
maar alvast in. 

Ook in november plannen we een uitstap buitenshuis naar de Maskara. 
(info volgt later) 

En op oudejaaravond organiseren we terug een feestje maar met beperkte 
inschrijvingen. 

Kalender Augustus 

Deze maand is ons 
clubhuis ook alleen op 
zondag open. Daarom 
is het op zondag altijd 
een gezellige drukte!! 

 

 

 
Jarigen van de maand 

01/08 Anne Broeders 

09/08 Roger Smits 

12/08 Nils Machtelinkx 

13/08 Frank Jacobs 

17/08 Jan De Baere 

26/08 Thomas Guens 

30/08 Linske Brood 

We wensen jullie dan ook 
een ontzettend Gelukkige 
verjaardag 

 

Er zijn enkele boten op 
vakantie vertrokken dus is het 
heel stilletjes op de steigers.   

Steigerpraat 

Foto: Hilde 

Algemeen 

Zoals hierboven vermeld, zullen 
onze havenfeesten binnenkort 
plaatsvinden.  Hierbij al een 
eerste oproep naar iedereen om 
hun feestvlaggetjes op te 
hangen.  

Mvg Niels 

Heb je mooie foto’s 
voor onze  
nieuwsbrief, stuur die 
dan zeker naar mij 
door.   

 

Het blauwe bord staat ook opgesteld aan onze haven en de 
vlaggen van de erkenning van 2022 hangen ook in de vlaggenmast. 

Volgend jaar hopelijk ook zonder problemen de toekenning van de 
blauwe vlag. Wens je een blauwe vlag voor op jullie boot? Kijk 
even op de website en je kan dit makkelijk aanvragen.  
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zondag 4 september 2022
vanaf 14 uur

Pet anque nami ddag

Op de petanque-baan vlak bĳ ons clubhuis gaan we
een gezellige, ongedwongen, gemoedelĳke en
ontzettend leuke mini-wedstrĳd organiseren.

Jo heeft een fantastisch drankstandje in elkaar
getimmerd waar we Ricard en een fris pintje zullen
schenken.

Andere dranken zĳn natuurlĳk steeds te verkrĳgen in
ons clubhuis.

Diegenen die petanque-ballen in hun bezit hebben,
gelieve deze dan zeker mee te brengen.

Inschrĳven is niet nodig, maar daar er maar één baan is
zullen we onze tĳd moeten verdelen zodat iedereen
zeker kan spelen.

Om onze competitiegeest toch een beetje te voeden
gaan we steeds de mannen tegen de vrouwen laten
spelen. Als er gespeeld wordt tussen mannen of
vrouwen is dit gewoon voor het plezier en telt dit niet
mee voor punten.

Hopelĳk komen er veel mensen spelen en hebben we fantastisch weer. Natuurlĳk mogen jullie ook
supporters meebrengen!!

Het weekend daarna zĳn het onze jaarlĳkse havenfeesten en daarover kunnen we dan gerust nog
wat plannen beramen onder elkaar.

Als er mensen zĳn met nog wat Ricard attributen die we mogen lenen mag je ons dit zeker laten
weten.

 


