
 

 

 

 

Zeil- en Surfvereniging de Waolenwiert 

Nieuwsbrief Juli 2019 

We zijn alweer op de helft van het seizoen en er is veel gebeurd. Het bestuur wil alle leden 

en geïnteresseerden regelmatig via een nieuwsbrief informeren en op de hoogte houden van 

de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes binnen de Waolenwiert. 

Tijdens de open dag is door wethouder 

Piatek het nieuwe welkomstbord onthuld. 

 

Er was een goede opkomst en we 

hebben een aantal nieuwe leden met hun 

boot kunnen verwelkomen. 

 

 

 

 

De clubkampioenen van vorig jaar zijn 

gehuldigd (v.l.n.r.) 

Lucien Vleugels als goede tweede 

Sandra Beurskens kampioen open klasse 

Veerle Nienhuis kampioen RS Feva 

Arend te Velde kampioen catamarans 

Sascha de Boer kampioen Optimisten 

(helaas niet aanwezig) 

 

 

Tijdens een mooie samenwerking met 

Eijsden-Margraten-Cleanup is de 

vervuiling van een deel van de Maas 

opgeruimd, met name bij de eilandjes ter 

hoogte van het veerpontje waar allerlei 

materiaal was blijven hangen na het 

hoogwater. Het was intensief werk maar 

het resultaat was er naar en we hopen 

dat de ouders van de kleine kuikens op 

het eiland blij zijn met het resultaat. (zie ook: www.eijsdenmargratencleanup.nl) 

 

Website: Voor het bijhouden van de website hebben we enthousiaste leden gevonden. 

Tjeerd en Yvonne Hiddema, Jan te Velde en Oda Neyens gaan hiermee aan de 

slag. Iedereen die iets voor de website of ideeën heeft kan hun via 

webmaster@waolenwiert.nl bereiken. Ook foto’s en berichten zijn welkom. 

 

Helling: Het eerste deel, het beton, voor de uitbreiding van de helling is gereed. Het hout 

voor het waterdeel is deze week geleverd en de nieuwe matten zijn besteld. 

Voor het samenbouwen van het hout zoeken we leden die enkele uren de handen 

uit de mouwen willen steken. Aanmelden bij terrein@waolenwiert.nl  

http://www.eijsdenmargratencleanup.nl/
mailto:webmaster@waolenwiert.nl
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Agenda augustus - september 

24 AUGUSTUS: BARBECUE 2019  

Onze jaarlijkse barbecue, de beste avond om: 

 Je medeleden beter te leren kennen onder het genot van een lekker hapje en 

drankje 

 Afspraken te maken om samen te zeilen 

 De tactiek voor de wedstrijd van morgen te bespreken 

 Sterke verhalen over jouw zeilprestaties aan andere leden te vertellen 

We zoeken nog leden die willen meehelpen bij de organisatie en/of uitvoering. Meld je 

voor 24 juli aan via voorzitter@waolenwiert.nl 

Voor het aanmelden voor de barbecue komt een lijst op de club te hangen, nadere 

informatie volgt. 

25 AUGUSTUS: CLUBWEDSTRIJD 4 

Alweer de 4e wedstrijd dit jaar, dit keer wil je zeker meedoen 

 10.00u CWO intro-les 

 11.00u Briefing voor alle deelnemers 

 11.30u Start wedstrijd 

31 AUGUSTUS + 1 SEPTEMBER: JEUGDZEILKAMP CWO-CURSISTEN 

Het jaarlijkse zeilkamp voor alle cursisten, dit mag je niet missen dus meld je aan 

Van zaterdagochtend tot zondagmiddag samen met je medecursisten: 

 Lekker zeilen en samen eten 

 Kampvuur met liedjes en spel 

 In je eigen tent slapen 

 Lekker ontbijten aan de waterkant 

 En . . . . . . . . . . . . . . ? 

Ook niet-CWO jeugd kan zich aanmelden via zeillessen@waolenwiert.nl 

8 SEPTEMBER: RS FEVA CLINIC 

Voor alle leden die RS Feva zeilen en hun zeiltechniek willen verbeteren 

Andere geïnteresseerden mogen ook hun oor te luister leggen maar kunnen helaas niet 

mee het water op 

15 SEPTEMBER: EXAMEN CWO-JEUGDZEILCURSUS 

Het is zover, vandaag kun je examen doen en alles wat je geleerd hebt laten zien 

Veel succes en goed zeilweer gewenst 

 

 

 

Voor zover deze nieuwsbrief 

Iedereen een fijne en zonnige vakantie gewenst met voldoende wind en veel zeilplezier 

 

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief voor 1 september naar secretaris@waolenwiert.nl  
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