Nieuwsbrief 49
Beste Leden
Met de zomervakantie voor onze schoolgaande jeugd bijna achter de rug denken we stilaan aan
ons naseizoen. Ook dat ziet er druk uit.
Hieronder vind je chronologisch de najaarsactiviteiten.

Nachtzeilen

-

Zaterdag 29 augustus 19.00 u

Zij die het kennen, zullen zeker van de partij zijn, zij die het niet kennen, weten niet wat ze gaan
missen en kunnen dus beter komen. Genieten van De Melle by night. Je zal ook onmiddellijk onze
bekende gastvrijheid herkennen.

Afvaart van de Maas voor Optimisten

-

Zaterdag 5 september

Organisatie in handen van de jeugdwerking. Uren nog af te spreken. Geïnteresseerden schrijven
alvast hier in; plaatsen beperkt.

1ste zondagwedstrijd

-

Zondag 6 september 13.00 u

De vierde reeks van ons regelmatigheidscriterium.

Clubkampioenschap éénmansboten

-

Zondag 20 september 11.00 u

Hier kan je bewijzen waar je een gans seizoen voor geoefend hebt.

Clubkampioenschap tweemansboten

-

Zondag 27 september 11.00 u

Hier kan je bewijzen waar je een gans seizoen voor geoefend hebt.

1ste zondagwedstrijd

-

Zondag 4 oktober 13.00 u

De laatste reeks van ons regelmatigheidscriterium.

Q-Cup

-

Zondag 18 oktober 10.00 u

Recreatief circuit voor optimistzeilers die nog geen 10 officiële wedstrijden gezeild hebben. Let
wel : Enkel polyethyleenboten met slurfzeil mogen meedoen. Natuurlijk wordt er 's middags ook
iets te eten voorzien aan democratische prijzen.
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Jeugdwerking
De data voor het najaar vind je eerstdaags op de website.

Deze nieuwsbrief is ook in PDF-formaat te downloaden vanaf onze website.
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Kalender 2009
Augustus
Za 29/08/09

19u00

Nachtzeilen

September
Za 5/09/09

Afvaart van de Maas voor Optimisten

Zon 6/09/09

13u00

Eerste zondagwedstrijd September

Zon 20/09/09

11u00

Clubkampioenschap éénmansboten

Zon 27/09/09

11u00

Clubkampioenschap tweemansboten

Zon 4/10/09

13u00

Eerste zondagwedstrijd Juni

Zon 18/10/09

10u00

Q-cup

Oktober

Kijk voor meer data op de website
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