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Beste Albin Motorboot Vaarders,

Hierbij onze Nieuwsbrief van Februari. Alhoewel nog midden in de ‘’winter’’, komt het nieuwe
vaarseizoen al weer vlot naderbij. Kriebelt het bij jullie ook al …..
In deze editie:
• Aankondiging ALBIN Weekend 2020, incl. voorlopig programma
• Nog even de Rubberen Stootrand
• Donaties, vergeet u ons niet

Albin Weekend 2020, waar naar toe…..
In de nieuwsbrief van Oktober hebben we het al aangeven. Normaliter is het Albin Weekend altijd
het eerste weekend van Juni. Voor dit jaar maken we een kleine uitzondering. Het (lange)
Pinksterweekend geeft meer mensen de mogelijkheid om deel te nemen aan het ALBIN Weekend.
Daarom eenmalig op : 30 en 31 Mei 2020
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Maar waar gaan we naar toe….. Misschien had je het al herkend op bovenstaande foto. We gaan
naar het gezellige en o zo pittoreske Spakenburg, gelegen aan het Eemmeer.
Eindelijk een locatie waar ook de ALBIN Motorsailors kunnen komen, jullie zijn van harte welkom!

We hebben ook al een voorlopig programma :
Aankomst vrijdag 29 Mei, we zijn te gast bij Jachthaven Nieuwboer. Op loopafstand van het
centrum.
Vrijdagavond een welkomst steigerborrel
Zaterdag ochtend voor de liefhebbers een gezamenlijk
bezoek aan het Museum Spakenburg, met daarop
aansluitend een rondleiding op een van de weinige
nog echte Botterwerven in Nederland.

Zaterdagochtend een alternatief programma voor
de liefhebbers van een markt (dames!). Spakenburg
staat bekend om zijn Zaterdag (Week) Markt, een
echte markt met o.a. aanbod van allerlei
streekproducten. Dat is genieten, reken maar!

In de middag gaan we op eigen kiel de Eem
af, waar we op een bijzondere plek een
kleine lunch zullen hebben.
Zaterdag avond als vanouds een gezellig
gezamenlijk diner.
Zondag, als afsluiter een heerlijk ontbijt.
En dan weer iedereen zijns weegs.

We verwachten rond eind Maart de definitieve uitnodiging te sturen. Maar als je je niet kan
bedwingen, je kunt je al opgeven hoor.
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Rubberen stootrand Albin 25
Even een update, er zijn weer een aantal Albinners die voor dit voorjaar zo een fraaie rubberen
stootrand hebben besteld. Wil je alsnog mee doen? Het kan nog als je vlot reageert. Productie
staat nu gepland voor 1e week Maart. Opgeven kan via het bekende e-mail adres : contact@albinmotorboten.nl

Donaties
Jullie weten dat de ‘’club’’ leeft van de donaties, wij vinden het belangrijk om onze leden niet op
te zadelen met vaste contributie bedragen. Dank voor alle eerdere gedane donaties daar zijn we
heel blij mee. Doneer een bedrag aan uw Kring van Albin Motorbootvaarders, zodat wij door
kunnen blijven gaan met het leuke, informatieve, zinvolle en gezellige werk waardoor u meer
plezier beleefd aan uw boot.
Uw bijdrage zien we graag tegemoet op banknummer NL02 INGB 0005572343 t.n.v. J. Bakker
o.v.v. donatie Albin Kring. Dank!

Voorbereiding vaarseizoen 2020
Nog even volhouden, misschien nog wat schuur en lakwerk links en rechts. Of nog een klein
technisch klusje aan de ALBIN. Dat is toch stiekem ook al een beetje genieten. En straks ligt je
ALBIN er weer prachtig bij voor vast weer een mooi seizoen 2020!
Of alvast even de sfeerproeven op de aanstaande boten shows…..

7 – 11 Februari Leeuwarden

Laurens, John, Joop en Maarten
Kring van Albin Motorboot Vaarders
-------------------------------------------------------------http://www.albin-motorboten.nl/ – e-mail: mailto:contact@albin-motorboten.nl
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