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BEDANKT!! 
Bedankt aan iedereen die geholpen heeft met de havenfeesten.  
En ook bedankt aan iedereen die is lang geweest.  Maar vooral 
ook bedankt aan ons feest comité om dit weer in goede banen te 
leiden.  

We begonnen de feesten met iets minder goed weer maar bij de 
eerste tonen van Bita zijn gitaar begon de zon helder te schijnen,  
waarna Wouke er de sfeer helemaal in bracht met zijn meezingers. 

Ook was het al even geleden dat de dansvloer zo vol stond. 

Lekker eten, drinken en een goede sfeer.  Oftewel: Omschrijf 
Sodipa in 3 woorden. 

 

Kalender Oktober 

08/10 Cowboy avond 

15 en 16/10 

Jeneverfeesten Hasselt 

 

 

 

Jarigen van de maand 

09/10 Denis Creve  

17/10 Danielle Goedhals 

 

We wensen jullie dan ook 
een ontzettend Gelukkige 
verjaardag 

 

 

Moest je zelf jarig zijn en 
niet vermeld worden,  dan 
hebben we jouw 
verjaardag datum niet.  
Mail dan zeker even naar 
Niels@tecli.be 

De haringbakkers    Foto: Danielle  

Algemeen 
De dagen beginnen te korten en buiten begint het rustig maar zeker 
kouder te worden.  In ‘t Zwaantje hebben we in ieder geval nog niet 
beslist de verwarming lager te zetten.  Dus spring zeker eens binnen voor 
een drankske en een vogelpikske te spelen.  

De jeneverfeesten in Hasselt komen ook dichter bij.  Als er nog mensen 
graag meevaren contacteer dan zeker Lia.  Als je niet meekan… dan kan 
je hier zeker lezen hoe het geweest was. 

Mvg Niels 

Nieuws 
Als een gevolg van afspraken op internationaal niveau werd besloten 
om het VDES (Very High Frequency Data Exchange System) te 
implementeren in België vanaf 1 januari 2023. 

Hierdoor zal het VHF Kanaal van de standshaven veranderen van 23 
naar 31 en dit vanaf 1 oktober.   

Ook in Nederland zullen er een aantal kanalen wijzigen.  De nieuwe 
kanalen zullen duidelijk vermeld worden op de vaarwegen. 


