
Agenda 
  

Activiteitenkalender 2018 

Maandelijks krijgen jullie met een nieuwsbrief een aangepaste kalender. Raadpleeg ook 
regelmatig de website www.waolenwi 

Voor alle nieuwtjes & laatste details m.b.t. de Waolenwiert Activiteiten, meld U aan voor 
de Waolenwiert Nieuwsapp bij Inge Nienhuis via mobiel 06 22870191. 

 Januari 

1      Nieuwjaarsduik. Begin het nieuwe jaar met een duik in het verfrissende water 
om vervolgens op te warmen onder het genot van warme chocomel.  Aanvang 12.00 uur. 
Locatie Clubhuis Waolenwiert. Opgeven via: activiteiten@waolenwiert.nl . Introducés 
toegestaan. 

20    Nieuwjaarsreceptie met aansluitend Boerenbuffet. Locatie: Buitengoed de 
Moosjtum, Catharinastraat 9 6245 LB Eijsden (op hoek afslag Kasteellaan). Aanvang 
receptie 17.00 uur. Aanvang buffet 19.00 uur. Opgeven via 
email  activiteiten@waolenwiert.nl. 
 
Februari: geen activiteiten 
 
Maart 
24    Terreindag :Terrein klaarmaken voor aanvang seizoen. Aanvang 12.00 uur 
31    reserve Terreindag 
 
April: 
1      Boten op het terrein (1ste Paasdag) 



2     Opening seizoen en Algemene ledenvergadering. Locatie: Clubhuis 
Waolenwiert. Aanvang 12.00 uur 
14    CWO Bootcontrole-dag  Tijdstip nog nader te bepalen. Eerste 
en verplichtonderdeel van de CWO – cursus. Alle Optimisten dienen gecontroleerd te 
worden door de instructeurs. Je boot dient dus aanwezig te zijn. 
14    Rescueboot Training leden Waolenwiert. Demonstratie “rescueboot te water 
laten”. In verband met vernieuwing en aanpassingen ligplaats rescueboot is het voor 
ieder lid noodzakelijk om te weten hoe deze te water gaat. Tijdstip nog nader te bepalen. 
15     Waolenwiert wedstrijd 1, De Waolenwiert wedstrijden maken deel uit van de 
CWO-cursus en deelname door de cursisten is verplicht. Aanvang CWO cursisten 10.00 
uur, Briefing 11.00 uur  Start wedstrijd 11.30 uur. 
 
Mei 
20    Open dag !!  Nadere info volgt. 
 20    Waolenwiert wedstrijd 2  De wedstrijden maken deel uit van de CWO-cursus 
en deelname door de cursisten is verplicht.  Aanvang CWO cursisten 10.00 uur. Briefing 
11.00 uur.  Start wedstrijd 11.30 uur. 
27    Zeilles 1 CWO-cursisten.Tijdstip 10.00 – 13.00 uur 
 
Juni 
3      Zeilles 2 CWO-cursisten. Tijdstip 10.00 – 13.00 uur 
10    Waolenwiertwedstrijd 3.  De Waolenwiert wedstrijden maken deel uit van de 
CWO-cursus en deelname door de cursisten is verplicht. Aanvang CWO cursisten 10.00 
uur.Briefing 11.00 uur . Start wedstrijd 11.30 uur.                      
24    Zeilles 3  CWO-cursisten. Aanvang 10.00 – 13.00 uur 
 
Juli 
1. Waolenwiert Wedstrijd 4. De wedstrijden maken deel uit van de CWO-cursus en 

deelname door de cursisten is verplicht.. Aanvang CWO cursisten 10.00 uur.Briefing 
11.00 uur . Start wedstrijd 11.30 uur.   

 
Augustus 
25     De jaarlijkse Waolenwiert BBQ. Tijdstip vanaf 18.00 uur 
26    Waolenwiert Wedstrijd 5  De wedstrijden maken deel uit van de CWO-cursus 
en deelname door de cursisten is verplicht..Aanvang CWO cursisten 10.00 uu.Briefing 
11.00 uur. Start wedstrijd 11.30 uur. 
 
September 
 1-2           Zeilkamp  CWO-cursisten, zeilles 4 +5.  Nadere informatie volgt. 
Deelname “niet-CWO jeugd” aanmelden via jeugdzeilen@waolenwiert.nl 
  9      Waolenwiert Wedstrijd 6. De Waolenwiert wedstrijden maken deel uit van de 
CWO-cursus en deelname door de cursisten is verplicht. Aanvang CWO 10.00 uur. 
Briefing 10.30 uur. Start 11.30 uur. 
16    Zeilles 6 CWO Cursisten. Tijdstip 10.00 – 13.00 uur. 
23    Reserveles CWO Cursisten 
30    Examen CWO 
 



Oktober 
 7     Reservedag  Examen CWO 
21    Waolenwiert Wedstrijd 7. De Waolenwiert wedstrijden maken deel uit van de 
CWO-cursus en deelname door de cursisten is verplicht. Aanvang CWO cursisten 10.00 
uur. Aanvang briefing 10.30 uur.. Start 11.30 uur 
 
November 
 1 Boten van het terrein 
  3 Terreindag 
10 reserve Terreindag 
 
 
Strandzeilen.. Datum nog nader te bepalen en wellicht in combinatie met een 
andere  strandactiviteit. 
Zeilclinics. Wellicht zullen er gedurende het seizoen nog diverse clinics worden 
gehouden. Informatie hierover zal via de Nieuwsapp en Nieuwsbrieven verspreidt 
worden. 
Ideeën:. Nieuwe ideeën zijn welkom! Heeft u een leuk idee of weet U een leuke 
activiteit, laat het weten via activiteiten@waolenwiert.nl 
Ten slotte, om alle activiteiten tot een succes te maken is de hulp van vrijwilligers hard 
nodig.. Weet u bij voorbaat reeds voor welke activiteit u zich wilt inzetten, wellicht met 
meerdere personen samen, laat  dit dan weten aan Inge Nienhuis 
via activiteiten@waolenwiert.nl Alvast veel dank! 
De Activiteitencommissie en Jeugdcommissie 

  

  

 


