Nieuwsbrief 56
Beste leden
Wederom een zeilseizoen dat voorbij is. Enkel de "diehards" vind je nog op het water..
Stilaan denken we weer aan de winteractiviteiten.
Toch willen we een speciale datum in herinnering brengen. In het najaar van 1971 werd VVW Turnhout
immers opgericht in een achterkamer van een bekend café op de Turnhoutse Grote Markt. Ondertussen dus
40 jaar geleden. Het eerste zeilseizoen op de E3-vijver vond plaats in 1972.
De oprichting willen we even in herinnering brengen met een speciale activiteit.
We reserveerden hiervoor zaterdag 26 november, meer hierover verder in deze nieuwsbrief.

Grote Werkendag Zaterdag 22 september vanaf 09.00 u
Noodzakelijkerwijs gaan we enkele grotere klussen aanpakken.
Ondermeer de 1ste slibway wordt heraangelegd. Ook de slechte exemplaren van onze oude stoelen moeten
nog naar het containerpark gevoerd worden. Afval dat al jaren onbestemd rondzwerft in onze loodsen of op
zolder staat hetzelfde scenario te wachten. Het is dus NIET alles oppoetsen zoals we in het voorjaar doen.
Vanzelfsprekend kunnen we enkel stevige extra handen gebruiken.

Afsluiting jeugdwerking - Zondag 23 september - vanaf 10 u
Na een schitterend jaar sluiten onze jeugdwerkers hun seizoen af.

40 jaar VVW Turnhout - Zaterdag 26 november - 19.00 u
Om de herinneringen van 40 jaar zeilen in Turnhout terug tot leven te brengen, vragen we aan iedereen om
de foto-archieven boven te halen. Je kan ze op digitale manier aanleveren via het volgende mailadres:
foto@vvwturnhout.be. We vragen je wel om het formaat te beperken tot ongeveer 1280 x 1024 pixels.
Klinkt dit allemaal te technisch of heb je de foto uit de oude doos enkel op papier dan mag je ze aan één van
de bestuurleden bezorgen die ze na het inscannen aan je terug bezorgen.
We plannen een sfeervolle avond waarin we de ervaringen van de laatste 40 jaar de revue willen laten
passeren, zoals je dit van ons gewoon bent, kunnen we dit niet zonder een hapje.
Aangezien het deelnemers aantal beperkt is tot het aantal plaatsen in ons clubhuis, moet je vooraf inschrijven
via deze link met de vermelding van het aantal deelnemers.

40 jaar VVW Turnhout voor oud-leden Zondag 27 november vanaf 12.00 u
Om de herinneringen van 40 jaar VVW Turnhout ook te delen met de oud-leden herhalen we het programma
van zaterdag 26 november vandaag de ganse namiddag.
Om organisatorische redenen laten we hapjes nu achterwege. Er dient dus ook niet vooraf ingeschreven te
worden. Ken je oud leden, nodig ze dan gerust uit en geef ons een seintje (zodat we ze geen 2 of 3 keer
uitnodigen).

Interesse-peiling FRIESLAND 2012 - van 16 tot 20 mei 2012
In 2011 dienden wij de uitstap naar Friesland te annuleren wegens een te klein aantal deelnemers. Dit was
ook te wijten aan het feit dat Hemelvaart pas begin juni viel. In 2012 valt het opnieuw vroeger.
Alvorens reservaties te doen, willen we absoluut weten of er voldoende deelnemers geïnteresseerd zijn.
Naar goede zeilen we dat weekend met Valken, die we ter plaatse huren. Zeilers die hun eigen boot willen
meenemen vanwege het sportievere karakter vinden ongetwijfeld voldoende ruimte op de Friese waters.
Omdat de zoektocht naar een locatie toch enige tijd vraagt en we niet zeker weten of we op onze oude stek
terecht kunnen, vragen we jullie blijk van interesse VOOR 1 november op deze link. met vermelding van het
aantal deelnemers.

Deze nieuwsbrief is ook in PDF-formaat te downloaden vanaf onze website.

