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Van heinde en ver kwamen
ze:

4 dagen zinderend zeilplezier.

De catbotenclub Nederland
kan terugkijken op een zeer
geslaagde
reünie.
Vanaf
donderdagmorgen 2 juni t/m
maandagmorgen 6 juni waren
meerder
catboten
in
Loosdrecht bijeen voor de
jaarlijkse
reünie.
Een
zestal schepen, van Zeeland
tot
Hannover,
sierden
dagenlang
de
gezellige
jachthaven ‘t Anker te OudLoosdrecht.
Het weer was fantastisch:
zoning en ruim voldoende

De “buitenboordmotor” van onze
duitse catboten trioleden. Prosit !

Colofon:
Catnieuws is de nieuwsbrief
van de Nederlandse
Catbootclub en verschijnt
een enkele maal per jaar.

Overig:
Verslag weekend
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Foto’s
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homepage:www.catbootclub.nl
Email: info@catbootclub.nl
Gezocht:

Uw juiste emailadres

Natuurlijk kan een digitale
nieuwsbrief niet zonder een
goed email-adressenbestand.
Wilt u bij het veranderen van
uw email adres ons daarvan in
kennis stellen ?
Heeft u geen email (meer) en

Redactie:
Theo en Ina Nieuwenhuizen
Hogezoom 56,
4328 EJ
Burgh - Haamstede
Email: novatus@zeelandnet.nl
Contactpersoon vereniging:
Jose Molenaar, Penningsveer
3
2065 AM Haarlemmerliede
Tel: 023-532758
Email:
molenaar.rietdekkers@zonnet.
nl

catnieuws
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Foto’s

Eerste indruk catbotenweekend 2011
Van de redactie
Nieuwenhuizen

Theo

Woensdagavond laat arriveerde Rasmus vanuit
Duitsland in Loosdrecht. Toen Theo en Ina
zich daar donderdagmorgen bijvoegden gingen
de slagbomen open en konden de boten te
water. ’s Middag arriveerden Rein en Marian
en even later kwamen Marius en Grietje
‘aangegleden” Vrijdags meerden Martin en
Juliane af en kwamen Jose en rene per auto
(!) te Loosdrecht; Helaas had hun boot
vorige week onverwachts water gemaakt en was
nog niet in staat te varen, Op zaterdag
voegden Robert en Marion zich met hun boot
bij het team en kwamen Alie en Peter per
auto vanuit Wageningen. Veel meegebracht
eten en drinken zorgden voor een overvolle
picknick tafel en we kwamen aan niets te
kort. Met dank aan de egaa’s van onze duitse
vrienden.
In het volgende Catnieuws een uitgebreid
verslag van van Rein van dit geslaagde
weekend.

catnieuws
Zaterdag 4 juni
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QuickTime™ en een
-decompressor
zijn vereist om deze afbeelding weer te geven.

In
het
volgende
catnieuws
interessante
informatie en veel foto’s
van de “ Ducky”, zoals
de boot van Rasmus
destijds heette.
Thierry Danz heeft ons
veel
informatie
en
tientalle foto’s gezonden.
Binnenkort meer!
<< Amsterdam jaren ‘60

Heeft u nog
foto’s van
het weekend ?
Mail ze ons
zodat de
website
verder gevuld
kan worden.

We’re on the Web!
See us at:

www.catbootclub.nl

Bijeenkomst najaar 2011
Een bijeenkomst voor het
najaar is in
voorbereiding. Heeft u
suggesties of ideeën,
laat het ons weten.
Zodra er een datum

Nog interessante copy voor het volgende Catnieuws ? Doe het vanavond nog even per ‘kerende post’

