Nieuwsbrief 42
Jeugdwerking optimistzeilers van 8 tot 15 jaar
Met als doel onze zeiljeugd te motiveren, gaan we proberen om op een speelse manier alle
mogelijke manoeuvres te oefenen.
Meer info

Opening Zeilseizoen - zondag 22 april 2007 – vanaf 11 uur
Met dit schitterende weer lijkt het al meer zomer dan op april. Je kan het bijna niet geloven dat
we ons seizoen nog moeten starten.
Het programma vind je hier.

1ste zondagwedstrijd mei + Training - zondag 6 mei 2007 - 10 uur
Omdat onze zondagwedstrijden telkens maar in de namiddagen plaatsvonden, kregen we meer en
meer de vraag om ook iets te doen in die voormiddagen. We zullen het eens proberen. We
voorzien om deze zondag een gratis training. Het onderwerp van deze eerste training is
“Starten”; alvast een goede voorbereiding voor de wedstrijden in de namiddag. Die starten zoals
vroeger om 13 en om 15 uur.

Opendeurweekend - zaterdag 12 en zondag 13 mei 2007 - 11 uur
Ons jaarlijks opendeurweekend in samenwerking met de officiële watersportdag.
In aanvulling van de watersportdag op zaterdag 12 mei, maken wij er met deze opendeurdag een
volledig watersport- en opendeurweekend van. Ook vandaag kunnen uw vrienden en kennissen
proeven van wat de watersport te bieden heeft. Vanzelfsprekend verwachten we veel zeilers op
het water die de bezoekers kunnnen meenemen voor een proefvaart. We mikken vanzelfsprekend
op nieuwe cursisten en zo mogelijk nieuwe leden. We voorzien flyers en kleine affiches voor zij
die reclame willen maken. Beschikbaar vanaf de opening. U vindt er de volgende weken meer over
op : www.dewatersportdag.be.

Friesland 2007 - 16 tot 20 mei 2007
Tijdens dit Hemelvaartweekend vertoeven een veertigtal clubleden naar jaarlijkse gewoonte in
Friesland. Meer info

1

1ste zondagwedstrijd mei + Training - zondag 3 juni 2007 - 10 uur
Het onderwerp van deze ochtendtraining is nog niet bekend. We zullen dit aankondigen in de mail
tijdens de voorafgaande week. De namiddagwedstrijden starten zoals vroeger om 13 en om 15
uur.

Opendeurdag en bbq - zondag 1 juli 2007 – vanaf 11 uur
Je kan de datum van dit hoog aangeschreven “spectakel” al noteren. Meer hierover in onze
volgende nieuwsbrief.

Accomodaties aan De Melle
Onze accommodatie aan De Melle houden we voor U in orde. Hoe doen we dit, en hoe kan hierbij
geholpen worden? Meer info

Het Bestuur
Tijdens de wintermaanden konden we ons bestuur uitbreiden met enkele extra bestuursleden. U
ziet ze één van de volgende weekends wel in het bekende gele T-shirt rondlopen of op Contact

Zeilopleiding
Nog niet alle cursussen zitten vol. Kijk even op onze website
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