Deinze 1/07/2021

Beste DYC-leden,
Eindelijke vakantie… voor sommigen al begonnen, voor anderen binnenkort !
Water hebben we alvast genoeg (om op te varen ) …
Het ziet er naar uit dat het een drukke vaar-zomer wordt. Velen blijven dit jaar
in ons eigen landje. Als we de bootverkopers mogen geloven zijn er ook veel
nieuwe bootjes en boten bijgekomen. De wachtlijst voor een ligplaats bij ons in
de club is vol en afgesloten dus … Voor wie er op uit trekt voor langere tijd met
de boot … vergeet onze havenmeester niet te verwittigen (liefst nu al =>
planning) zodat we een bezoeker of een lid zonder ligplaats een tijdje kunnen
laten genieten van je ligplaats. En als je vroeger terugkomt dan voorzien … op
voorhand (minstens 2 dagen) verwittigen zodat je plek terug vrij kan gemaakt
worden.
In september willen we onze zomer afsluiten met een feest-weekend. We
hebben dan ook ’t een en ander in te halen hé.
In plaats van de traditionele barbecue wordt het op zaterdagavond 4 september
een feestmaal met hapjes vooraf en dessert (traiteur Olivier) Na het eten gooien
we de beentjes los met onze huis-DJ Dampie. En als t nog niet mag (dansen)
vinden we er iets anders op… feesten gaan we !
De dag nadien , op zondagmiddag 5 september, houden we een Italiaans getint
middagmaal met uiteraard pizza (Carillon) en een “chillen-bingo ”als activiteit.
Hopelijk vinden de voetbalfans (België- Italië weetjewel )dat na vrijdag ook
nog leuk … Vermoedelijk is voor sommigen na de zaterdagavond iets “chil”
beter dan iets super actief maar meer verklappen we nog niet …
Jullie zullen kunnen inschrijven voor het ganse weekend of voor één van de
twee dagen via feesten@deinzeyachtclub.be. Meer info volgt nog.
Rest ons nog om jullie een schitterende, veilige, zonnige, warme, plezante, …
zomer toe te wensen !
Jullie bestuur : Rik, Ellen, Bianka, Luk, Luc, Dirk en Kitty
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