
 

 

 

 

 

 

Uitnodiging DCN Clubdag 2018  

 

10 november is het  weer t i j d voor de j aarl i j kse Clubdag van de Dehler Club Nederland.  Het  ideale 

medici j n t egen een mogeli j ke wint erdip!  

 

Wat gaan we doen? 

Dit  j aar hebben we een leuk programma met  int eressant e sprekers en een aant al kraampj es/ st ands,  

prakt i j kdemonst rat ies en informat ie.  Ook maken we een echt e boot t ocht  over de Maas,  zie het  

programma. Nat uurl i j k is er ruimt e en gelegenheid om j ouw overt ol l ige zei lspul len en uit rust ing 

mee t e nemen voor de verkoop en gezel l ig met  elkaar bi j  t e prat en.  

 

Joshua van Eij ndhoven zal  een boeiend verslag doen van zi j n reizen met  zi j n j acht  “ Hope” .  In de 

middag hebben we een leuk verhaal  over de Marker Wadden,  het  hoe en waarom en hoe wi j  als 

wat ersport ers gebruik kunnen maken van deze nieuwe ei landen.  Ook zal weer aanwezig zi j n de 

onvolprezen Henk van Slocht eren,  oud medewerker van Dehler,  voor al j ouw t echnische vragen.  

 

De dag begint  om 10.00 uur met  kof f ie/ t hee en iet s lekkers.  Nat uurl i j k wordt  er gezorgd voor een 

smakeli j ke lunch.  Halverwege de middag zul len we inschepen op passagierschip “ De Sluizer”  voor 

een boot t ocht  over de Maas.  Terwij l  we de mooie nat uur van de Maasoevers aan ons voorbi j  lat en 

gl i j den is er gelegenheid om onze avont uren van het  afgelopen j aar en de plannen voor het  volgend 

j aar uit  t e wisselen.  Dit  al les onder het  genot  van een drankj e en een hapj e.  

 

Voor wie dat  wil  sluit en we de dag af  met  een heerl i j k buf fet  met  diverse soort en st amppot ,  vlees 

en spek.  

 

Waar treffen we elkaar? 

Om alle leden de gelegenheid t e geven deze clubdag t e bezoeken is dit  j aar gekozen voor een 

locat ie die meer in het  midden van het  land is gelegen.  De clubdag wordt  dit  j aar gehouden bi j  

Moeke Mooren in Appelt ern in het  land van Maas en Waal.  Er is ruime en grat is parkeergelegenheid 

aanwezig.  

 

Hoe kan ik me aanmelden? 

Het  beloof t  weer een gezel l ige en bruisende clubdag t e worden,  waar j e ideeën kunt  opdoen voor 

de komende wint er,  waar j e veel t e veel geld uit geef t  aan al die leuke dingen die er t e koop zi j n en 

die om is voor j e het  weet .  Er is plaat s voor 130 deelnemers.  Vol is vol ,  dus geef  j e snel  op want  wie 

het  eerst  komt ,  het  eerst ……..  

Aanmelden kan via de websit e.  Je aanmelding is compleet  na bet al ing van de kost en.  Daarna kri j g 

j e per e-mail een bevest iging van de aanmelding.  Aanmelden kan t ot  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 Ont vangst  met  kof f ie/ t hee en iet s lekkers  

11.00 Welkom door de dagvoorzit t er,  René Duursma 

11.05 Openingswoord door de voorzit t er Dehlerclub Nederland,  Jan Wil lem Kemper 

11.15 “ De zei l t ocht en van Joshua en Hope”  door Joshua van Eij ndhoven 

12.45 Lunch 

14.00 Ont st aan en nut  van de Marker Wadden door Ar den Boer 

15.15 Inschepen op passagiersschip De Sluizer 

15.30 Boot t ocht  over de Maas,  kof f ie/ t hee,  “ borrel”  aan boord 

17.30 Einde boot t ocht  

18.00 Afsluit ing van de clubdag 

18.00 St amppot buf fet  (facul t at ief ) 

 

 

De volgende stands/ kraampjes kunnen bezocht worden: 

 

• Vroli j k Wat ersport  en Raymarine elekt ronica  

• Zeilmakeri j  De Vries uit  Lemmer (Johan Schuurman)  

• Verst aging en lopend wand van CS.RIGGING, Meri j n Ruit ers 

• Kunst t eak voor bot en en buit enmeubilair van Carol ina Wolt j er  

• St riping voor Dehler j acht en van Jack van Biemen 

• Alle t echnische vragen over onze Dehlers beant woord door Henk van Slocht eren 

• Technische commissie Rob Mol en Deen Hout epen 

• Zeilen voor gehandicapt en,  Sailabi l i t y Leo Kuiper 

• Evenement en commissies Zuid en Noord,  o.a.  voorzit t ers Hanneke Friebel en Hugo Wat erschoot  

• Het  webt eam voor al j ouw vragen over de websit e en het  forum.  

• Tweedehands art ikelen van,  voor en door de leden.  Jouw t e verkopen art ikelen graag voorzien 

van een label met  de pri j s,  j e naam en t elefoonnummer 

 

 

Moeke Mooren 

Blauwe Sluis 1b 

6629 KK Appelt ern 

Telefoon:  048 7541872 

ht t ps: / / www.moekemooren.nl/ nl/ home/  

ht t ps: / / www.desluizer.nl/ nl/ home/   


