
 
 
 
 

 
 

Uitnodiging DCN Clubdag 2018 
 
10 november is het weer tijd voor de jaarlijkse Clubdag van de Dehler Club Nederland. Het ideale 
medicijn tegen een mogelijke winterdip! 
 
Wat gaan we doen? 
Dit jaar hebben we een leuk programma met interessante sprekers en een aantal kraampjes/stands, 
praktijkdemonstraties en informatie. Ook maken we een echte boottocht over de Maas, zie het 
programma. Natuurlijk is er ruimte en gelegenheid om jouw overtollige zeilspullen en uitrusting 
mee te nemen voor de verkoop en gezellig met elkaar bij te praten. 
 
Joshua van Eijndhoven zal een boeiend verslag doen van zijn reizen met zijn jacht “Hope”. In de 
middag hebben we een leuk verhaal over de Marker Wadden, het hoe en waarom en hoe wij als 
watersporters gebruik kunnen maken van deze nieuwe eilanden. Ook zal weer aanwezig zijn de 
onvolprezen Henk van Slochteren, oud medewerker van Dehler, voor al jouw technische vragen. 
 
De dag begint om 10.00 uur met koffie/thee en iets lekkers. Natuurlijk wordt er gezorgd voor een 
smakelijke lunch. Halverwege de middag zullen we inschepen op passagierschip “De Sluizer” voor 
een boottocht over de Maas. Terwijl we de mooie natuur van de Maasoevers aan ons voorbij laten 
glijden is er gelegenheid om onze avonturen van het afgelopen jaar en de plannen voor het volgend 
jaar uit te wisselen. Dit alles onder het genot van een drankje en een hapje. 
 
Voor wie dat wil sluiten we de dag af met een heerlijk buffet met diverse soorten stamppot, vlees 
en spek. 
 
Waar treffen we elkaar? 
Om alle leden de gelegenheid te geven deze clubdag te bezoeken is dit jaar gekozen voor een 
locatie die meer in het midden van het land is gelegen. De clubdag wordt dit jaar gehouden bij 
Moeke Mooren in Appeltern in het land van Maas en Waal. Er is ruime en gratis parkeergelegenheid 
aanwezig. 
 
Hoe kan ik me aanmelden? 
Het belooft weer een gezellige en bruisende clubdag te worden, waar je ideeën kunt opdoen voor 
de komende winter, waar je veel te veel geld uitgeeft aan al die leuke dingen die er te koop zijn en 
die om is voor je het weet. Er is plaats voor 130 deelnemers. Vol is vol, dus geef je snel op want wie 
het eerst komt, het eerst…….. 
Aanmelden kan via de website. Je aanmelding is compleet na betaling van de kosten. Daarna krijg 
je per e-mail een bevestiging van de aanmelding. Aanmelden kan tot en met 4 november.  
 
Graag tot ziens op: 
 

10 november 10.00 uur Clubdag Dehler Club Nederland 
 

bij Moeke Mooren in Appeltern 



 
 
Programma van de Clubdag 2018: 
 
10.00 Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers  
11.00 Welkom door de dagvoorzitter, René Duursma 
11.05 Openingswoord door de voorzitter Dehlerclub Nederland, Jan Willem Kemper 
11.15 “De zeiltochten van Joshua en Hope” door Joshua van Eijndhoven 
12.45 Lunch 
14.00 Ontstaan en nut van de Marker Wadden door Ar den Boer 
15.15 Inschepen op passagiersschip De Sluizer 
15.30 Boottocht over de Maas, koffie/thee, “borrel” aan boord 
17.30 Einde boottocht 
18.00 Afsluiting van de clubdag 
18.00 Stamppotbuffet (facultatief) 
 
 
De volgende stands/kraampjes kunnen bezocht worden: 
 
• Vrolijk Watersport en Raymarine elektronica  
• Zeilmakerij De Vries uit Lemmer (Johan Schuurman) of Elvström uit Bruinisse 
• Lijnen, knopen en splitsen van De Lijnenspecialist 
• Brandblussers o.a. gel-blussers van PrymaXX   
• Kunstteak voor boten en buitenmeubilair van Carolina Woltjer 
• Striping voor Dehler jachten van Jack van Biemen 
• DOV verzekeringen 
• Alle technische vragen over onze Dehlers beantwoord door Henk van Slochteren 
• Technische commissie Rob Mol en Deen Houtepen 
• Zeilen voor gehandicapten, Sailability Leo Kuiper 
• Evenementen commissies Zuid en Noord, o.a. voorzitters Hanneke Friebel en Hugo Waterschoot 
• Het webteam voor al jouw vragen over de website en het forum. 
• Tweedehands artikelen van, voor en door de leden. Jouw te verkopen artikelen graag voorzien 

van een label met de prijs, je naam en telefoonnummer 
 

 
Moeke Mooren 
Blauwe Sluis 1b 

6629 KK Appeltern 
Telefoon: 048 7541872 

https://www.moekemooren.nl/nl/home/ 
https://www.desluizer.nl/nl/home/  

https://www.moekemooren.nl/nl/home/
https://www.desluizer.nl/nl/home/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjLjuTkwZfdAhXO-KQKHc6PDNcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.rivierenland.nl/moeke-mooren-_-rondvaart&psig=AOvVaw0pNy5ZoB7eEg7J1RTm8eZO&ust=1535812535566753


Aanmeldformulier 
 
Aantal personen dat deelneemt aan de clubdag à € 18,50 

1e naam + voornaam 

2e naam + voornaam 

Lidnummer 

Type Dehler 

Aantal personen stamppottenbuffet à € 20,00 

 


