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Omdat niet iedereen zijn mail systematisch opkuist, bijhoudt enz. is het vanaf nu mogelijk om de
nieuwsbrieven via onze website in te kijken. Ook een overzicht van de komende activiteiten (de
agenda) kan men op deze pagina terugvinden.
Alle documenten staan in PDF-formaat klaar, dus met een simpele klik op het document wordt
deze geopend en kan men op dat moment ook een afdruk maken indien gewenst. De documenten
zijn terug te vinden op deze link.

Jeugdwerking optimistzeilers van 8 tot 15 jaar
Voor optimistzeilers die minimaal een eerste graad hebben, organiseren we tijdens enkele
zondagen activiteiten die zorgen voor een betere bootbeheersing. Meer info

Match-racing en Barbecue - zondag 1 juli 2007 – vanaf 11 uur
Geïnspireerd door de Louis Vuitton Cup (voorbereiding op de America‟s Cup) organiseren we een
Matchrace.
Na de strijd op het water volgt onze vermaarde BBQ. Voor € 10 (6 euro onder de 12 jaar) kan je
aanschuiven aan onze tafels, ook je vrienden zijn welkom.
Meer info over dit evenement kan je hier vinden.
Vooraf inschrijven is verplicht of via info@vvwturnhout.be of op 014 45 30 79 VOOR 25 juni.

Permanentie in juli en augustus
Om tijdens de zomermaanden onze accommodatie tijdens de weekdagen mee open te houden en
ook een beetje te onderhouden, zijn we op zoek naar jeugdige leden.
Leden geboren in „92 of vroeger kunnen zich melden via info@vvwturnhout.be . Ook leden in hun
tweede jeugd (gepensioneerden) mogen zich kandidaat stellen bij het bestuur. U mag van deze
personen niet verwachten dat zij uw kroost de ganse dag in het oog houden. Zij hebben niet als
opdracht om de reddingsdienst te verzekeren, zij zijn hier niet voor onderlegd, noch
gekwallificeerd. Zeilen gebeurt dus steeds op eigen risico, uw collega zeilers houden steeds een
oogje in het zeil en zullen ongetwijfeld bijspringen indien nodig.
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Overlast-ervaring
Met het goede weer in de voorbije maanden hebben we al veel leden gehad die kwamen zeilen of
surfen. Het was een gezellige drukte aan De Melle. Tijdens deze druktes moeten we wel goede
afspraken maken om zaken te vermijden die anderen als overlast kunnen ervaren. We stellen vast
dat er veel jeugdige leden zijn, maar we zien ze niet allemaal op het water. Dat hoeft ook niet,
maar het kan niet de bedoeling zijn dat ze binnen in de gebouwen de zaak verbouwen tot
speelruimtes. Laat ons duidelijk afspreken: in de loods wordt niet gespeeld, in het clubhuis kan
rustig aan een tafel gespeeld worden en buiten kan gespeeld worden zolang anderen er niet door
gestoord worden. Een ander heikel onderwerp zijn loslopende honden. Zoals U weet mogen die er
sowieso niet zijn, maar het is aan de boswachter en politie om hier tegen op te treden. Wat
erger is, is dat sommige hondeneigenaars het nalaten om de uitwerpselen van hun huisdieren op
te ruimen, zodat spelende kinderen en blootvoetslopende zeilers en surfers voor onaangename
verrassingen komen te staan. Dit kunnen wij absoluut niet dulden. Wij vragen aan iedereen om
passende maatregelen te nemen tegen deze vorm van overlast, anders moeten wij dit doen. Het
bestuur vindt het normaal dat iedereen er alles aan doet om overlast te vermijden. Indien leden
toch een vorm van overlast ervaren, kan U gerust het bestuur hierover aanspreken. Het bestuur
kan hiertegen wel degelijk optreden.

Testen Splash - zondag 19 augustus 2007 - 11 uur
Vandaag komen de Splash-boten van de VYF naar de Melle. Iedereen kan ze komen testen. Het is
de logische opvolger na de opitmist. Dus van 12 tot ….jaar. We zullen ‟s middags hamburgers en
braadworsten voorzien. Inschrijven via info@vvwturnhout.be .

Veerse Meer - zaterdag 25 en zondag 26 augustus 2007
Naar jaarlijkse gewoonte spreken we weer eens af op groter water. Zoals vorig jaar reeds
gemeld gaan we geen camping-reservaties organiseren. Onze clubkas houdt nog een kater over
aan de vorige jaren. Wie wenst, kan zelf reserveren bij
De Witte Raaf – Muidenweg 3 – Nl – 4341 PX Arnemuiden.
Tel + 31 118 60 12 12
Fax + 31 118 60 36 50
http://www.zeelandcamping.nl/dewitteraaf
Wie samen wenst te staan, zal samen moeten reserveren.
Dagbezoekers moeten niet via de camping, maar spreken af aan het “Badhotel” waar de
dagrecreatie-voorzieningen zijn.

Afvaart van de Maas – zaterdag 1 september
In aansluiting van onze jeugdwerking plannen we een deelname aan dit evenement. Elger en Leon
coördineren dit. Inschrijven is verplicht via info@vvwturnhout.be . De club zorgt voor de
logistieke ondersteuning, de optimisten en een motorboot. Voor transport zijn alle ideeën
welkom.

Nachtzeilen - zaterdag 1 september 2007 - 20 uur
Op voorwaarde dat we de rust bewaren, kregen we nogmaals toestemming voor dit uniek
gebeuren. U houdt hier toch rekening mee? Het speelt zich af in een feeërieke sfeer .
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Verdere data
02 september : training en eerste zondagwedstrijd
09 september : Clubkampioenschap éénmansboten
16 september : Clubkampioenschap tweemansboten
23 september : Q-Cup (optimistencircuit)
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