Nieuwsbrief 46
Beste Leden
In de vorige nieuwsbrief kondigden we nog de opening van het zeilseizoen aan, nu staat voor onze
schoolgaande jeugd de deugddoende grote vakantie reeds voor de deur; na de examens wel te
verstaan. De tijd vliegt snel dus, gebruik hem wel. Hieronder vindt u onze activiteiten voor de
volgende maanden waar we u graag ontmoeten. Voor onze jeugdwerking vindt u het ruime aanbod
aan data op de website.

Tilly 80 jaar - Zaterdag 21 juni - 15.30 u
De familie regelt een kleine receptie. Hiervoor werd een afzonderlijke mail verstuurd. Niet
vergeten om in te schrijven zoals gespecifieerd in de mail. Het is geen club-organisatie, maar
dergelijk uitzonderlijk feit willen we wel opnemen in de kalender.

Slam Open Bic Cup - Zondag 29 juni - 10.00 u
Deze activiteit werd op 11 mei geannuleerd wegens de onbeschikbaarheid van de boten. Nu
krijgen we toch de gelegenheid op een nieuw jeugdbootje te testen. Meer hierover vindt u hier
inschrijven doe je via onze jeugdwerking of via hier.

Recreatieve wedstrijd + Barbecue - Zondag 29 juni - vanaf 11 uur
(bbq ± 17 u)
We zullen starten rond 11u met diverse recreatieve wedstrijden. Na de strijd op het water volgt
onze vermaarde BBQ. Voor € 12 (8 euro onder de 12 jaar) kunt u aanschuiven aan onze tafels, ook
je vrienden zijn welkom. De rijkelijk gevulde buffetten spreken tot de verbeelding. De
aanwezigheid van onze eigen “life-cooking” koks, mag als uiterste entertainment beschouwd
worden. Kortom een gebeuren dat je niet mag missen. (PS betalen doe je ter plaatse) Zijn er
onder u verborgen keukenprinsen of -prinsessen die graag één of meerdere schotels van dit
buffet voor hun rekening nemen, mag u dit ook altijd laten weten. Vooraf inschrijven is verplicht
via hier of op 014 45 30 79 VOOR 23 juni. Denk eraan inschrijven = betalen.

Veerse Meer – zaterdag 23 en zondag 24 augustus
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 website Witte Raaf. Wie samen
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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 30 augustus
In aansluiting van onze jeugdwerking plannen we een deelname aan dit evenement. Elger en Leon
coördineren dit. Inschrijven is verplicht via hier . De club zorgt voor de logistieke ondersteuning,
de optimisten en een motorboot. Voor transport zijn alle ideeën welkom.

Nachtzeilen – zaterdag 30 augustus – 20.00 u
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.

Verdere data
zondag 7 september

zwemdoortocht EN eerste zondagwedstrijd september

zondag 21 september

Q-cup (recreatief optimistencirquit)

zondag 28 september

clubkampioenschap éénmansboten

zondag 5 oktober

eerste zondagwedstrijd oktober

zondag 12 oktober

clubkampioenschap tweemansboten

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 hier . 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 gekwalificeerd. Zeilen gebeurt dus steeds op
eigen risico, uw collega zeilers houden steeds een oogje in het zeil en zullen ongetwijfeld
bijspringen indien nodig. We zoeken ook nog "ouderen" die deze jeugd kan aansturen of een oogje
in het zeil kan houden.

Zeilopleiding
Ons opleidingsprogramma kent niet hetzelfde succes als de voorbije jaren. Dit wil zeggen dat
voor de late beslissers er nog plaatsen beschikbaar zijn. Kijk voor details op onze website.
Deze nieuwsbrief is ook in PDF-formaat te downloaden vanaf onze website.

8 juni 2008

2

Kalender 2008
Juni
Zon 1/06/08

13u00

1ste Zondagwedstrijd Juni

Zon 8/06/08

9u30

Jeugdzeilen

Zon 22/06/08

9u30

Jeugdzeilen

Zon 29/06/08

10u00

O’pen Bic Cup

Zon 29/06/08

10u00
17u00

Recreatieve wedstrijd + BBQ
Start BBQ

Augustus
Zat 2308/08
Zon 24/08/08
Zat 30/08/08
Zon 30/08/08

Veerse Meer

20u00

Afvaart van de Maas
Voor Optimisten
Nachtzeilen

September
Zon 07/09/08

13u00

11u00

1ste Zondagwedstrijd September
+ zwemdoortocht
Q-cup
Voor Optimisten
Clubkampioenschap Eenmasboten

Zon 05/10/08

13u00

1ste Zondagwedstrijd Oktober

Zon 12/10/08

11u00

Clubkampioenschap Tweemasboten

Zon 21/09/08
Zon 28/09/08

Oktober

Kijk voor meer data op de website
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