BKPJ - Programma Sluitingstocht Hoorn, 25, 26, 27 september 2015

Beste leden van de BKPJ,
Ook dit jaar organiseren wij samen met de VKSJ en de OGA weer de sluitingstocht
vanuit Hoorn.
Programma
Vrijdagavond 25 september a.s. aankomst deelnemers in de gemeentehaven van
Hoorn. We meren af aan het Baatland (parkkant van de gemeentehaven). We
bezoeken elkaars schepen en nemen met een drankje en een hapje uit ieders
kombuis, de afgelopen zomer met elkaar door.
Zaterdagmorgen 26 september a.s. palaver aan het Baatland.
Ongeveer 11.00 uur start van de wedstrijd. We hopen dat de jembasegroep van
Mouna Hofman ons tijdens het uitvaren weer begeleidt op het sluisje.
Rond 18.30 uur is iedereen van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het Thais
buffet in het clubgebouw van zeilvereniging WSV De Karperskuyl. Na het eten,
rond 20.00 uur, worden de uitslagen bekend gemaakt van de zeilwedstrijd en volgt
de prijsuitreiking. In het clubgebouw kunnen we nog gezellig napraten met een
drankje en een hapje.
Zondagmorgen 27 september a.s. gaat iedereen weer terug naar zijn of haar
thuishaven.
Wil je deelnemen aan de sluitingstocht, geef je dan op met je naam en bootnaam
op dit mailadres. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Wel moet elk schip
havengeld betalen. Dit wordt opgehaald door een vertegenwoordiger van je eigen
club. Wil je mee-eten met het Thais buffet à € 13,50 per persoon, zet dat er dan bij
en geef ook het aantal eters door. Aangezien we voor de BKPJ voor maximaal 30
personen plaats hebben, kun je beter niet te lang wachten met reserveren. Wacht
met betalen van de maaltijd tot je een bevestiging van ons hebt ontvangen. Op die
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bevestiging staat ook het rekeningnummer vermeld waarop je het bedrag kunt
overmaken. Elke boot krijgt vier consumptiebonnen voor drankjes in het
clubgebouw. De hapjes worden door de drie verenigingen aangeboden.
Aanmelden voor de sluitingstocht en/of het Thaise buffet kan tot 30 augustus
2015!
Vriendelijke groet,
Ineke
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