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Na onze nieuwjaarsdrink, met aansluitend walking diner, waarop jullie talrijk aanwezig
waren, hopen we in 2020 deze trend voor de komende activiteiten door te kunnen trekken.
2020 Wordt een speciaal jaar; onze club bestaat inmiddels “45 jaar” en dat laten we niet
onopgemerkt voorbij gaan.
Zoals gemeld op de nieuwjaarsreceptie zijn sommige “bestaande” activiteiten samengebracht
op één en dezelfde dag, enkele activiteiten zijn geschrapt (wegens geen succes) en er zijn eveneens
nieuwe activiteiten in het leven geroepen.

Nieuw dit jaar: Speedbotenexperience!
In navolging van de jaarlijkse tourvaart tijdens het hemelvaart weekend zal er dit
jaar een meerdaagse speedbotentocht worden georganiseert voor onze snelvaarders,
die het merendeel van onze leden uitmaken.
Alvast een toelichting:
- Deze speedbotentocht zal plaatsvinden het weekend van 29 augustus 2020.
- Met de wagen en trailer + boot rijden we naar midden Limburg.
- Overnachting op vrijdag 28 augustus en zaterdag 29 augustus inbegrepen.
(enkel op zaterdag is mogelijks ook mogelijk).
- Daar wij vóór eind februari hotels, ligplaatsen, parking voor trailers en
trailerhelling dienen te reserveren zal er op vrijdag 7 februari 2020 om 20u
een info avond worden gegeven in onze taverne voor alle geïntereseerden.
Na de voorstelling zal er voldoende tijd zijn voor vragen en kan er tevens al
geboekt worden. Wij hebben momenteel slaapgelegenheid voorzien voor
ongeveer 40 personen; allen tweepersoonskamers en 2 vierpersoonskamers.
- In geval van aanhoudend slecht weer is een alternatief programma voorzien
en zal er enkel met de wagens worden gereden zonder boot.
- Wees er zeker bij want het belooft een onvergetelijk weekend te worden met
diner en een extra unieke beleving op zateravond (nacht).
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Eerstvolgende activiteiten:
-

Zaterdag 15 februari 2020:

Valentijn diner

Tintelen, lonken, zuchten, smachten en natuurlijk … genieten!
Dit laatste, tenminste wat het culinaire betreft, kan je met gesloten ogen toevertrouwen aan onze
uitbating en zijn team. Zij doen er zelfs een kaarsje bij!
Valentijn zorgt voor de vlinder, wij zorgen voor de buik!
Romantiek en gastronomie horen bij elkaar als slagroom en taart,
Aldus maken wij voor u klaar:

Coupe d’ Amour
Tartaar van zalm en ceviche van
St. Jacobsvruchten met
Coeur de Boeuf tomaat

Cupido tongstreler
Verliefde gevulde kipfilet met
Groentepalet en
Amoureuze krieltjes met rozemarijn
Valentino dessert
Koffie
Wijnen aan tafel inbegrepen
Inschrijven op het formulier in de taverne of via mail tot 12/02/2020.
Secretaris: D’heer Jos
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€55,00/persoon

E-mail : secretaris@jachthavenglv.be
E-mail : info@jachthavenglv.be

Deelname Valentijn bedraagt: € 55,00/ per persoon.
Inschrijven via het infobord in onze taverne of via mail met storting op rekening van GLV,
vóór 13 februari.

Overzicht kalender
-

Vrijdag 07 februari:

Info avond speedbotentocht

-

Zaterdag 15 februari:

Valentijn diner

-

Zaterdag 07 maart 2020:

Algemene vergadering

-

Zaterdag 28 maart 2020:

Voorjaarswerkdag

-

Zondag 12 april 2020:

Paasbrunch en opening vaarseizoen

-

Donderdag 21
tot zondag 24 mei:

Toervaart

-

Zaterdag 22 augustus:

Summerparty “45 jaar GLV”

-

Vrijdag 28
tot 30 augustus:

Speedboten experience

-

Zaterdag 19 september:

Lampionnentocht

-

Zaterdag 3 en zondag 4 oktober:

Sluiten vaarseizoen

-

Zaterdag 10 oktober:

Najaarswerkdag

-

Zaterdag 7 november:

Langoustine avond

-

Zondag 29 november:

Sinterklaas

-

Zaterdag 19 december:

Kersthappening
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Info
-

Cursus vaarbewijs: zal plaatsvinden op volgende data:
- Zaterdag: 04 april van 09u tot 13u
- Zaterdag: 25 april van 09u tot 13u
- Zaterdag: 09 mei van 09u tot 13u
Kostprijs: € 125,00 inclusief cursus.

-

Cursus marifoon: zal plaatsvinden op volgende data:
- Zaterdag: 19 september van 09u tot 13u
Kostprijs: € 50,00.
- Aansluitend hierop is er ook de mgelijkheid om SRC te volgen.
Kostprijs: € 150,00.

VHF of SRC, wat is het verschil?
Het SRC certificaat kan beschouwd worden als de opvolger van het certificaat van beperkt
radiotelefonist van scheepsstations (Marifoon).
De leerstof voor het SRC omvat nog steeds dezelfde stof als voor het marifoonexamen, maar is
tevens aangevuld met extra stof die handelt over de hedendaagse technologie van het GMDSS
(Global Maritime Distress and Safety System).

Met vriendelijke groeten, namens het

bestuur,

D’heer Jos
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