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Beste leden, 
 
Afgelopen donderdagavond hebben we weer de eerste 
bestuursvergadering gehad na de zomermaanden. Op het terras voor ons clubhuis met een 
onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter werden de punten van de agenda besproken. Dit 
jaar hebben we veel aanmeldingen van nieuwe leden en bijna alle ligplaatsen zijn bezet. De 
laatste (jeugd)lessen staan nog op het programma en we zijn blij met de vele zeilactiviteiten 
die we zien. Waolenwiert is ondanks de corona een actieve club en een veilige haven voor alle 
leden die tot rust willen komen, sportief bezig willen zijn en willen genieten op het water. 

19 SEPTEMBER: WORLD CLEANUP DAY 

Zaterdag 19 september staat de “grootste wereldwijde opruimactie 
van het jaar” op het programma. Wij willen als gebruikers van het 
grindgat ons steentje bijdragen en deze actie gebruiken om onze 
eigen plas op te schonen. Er is een opruimactie aangemeld op de 
site www.worldcleanupday.nl. Wij zullen ons voornamelijk richten op 
de moeilijk te bereiken oevers rondom het grindgat en het eiland. Met 
de motorbootjes zullen we leden afzetten zodat er kan worden 
opgeruimd. Aanvang om 10.30u en verzamelen op de club. Vooraf 

aanmelden is vereist via voorzitter. Einde rond 14.00u. Helpt allen mee!! 

4 OKTOBER: CLUB-BBB (BRUNCH-BORREL-BUFFET) 

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven wilden we ook dit jaar een club-barbecue houden. 
Aangezien de avonden al steeds kouder en korter worden hebben we besloten in plaats 
daarvan een brunch-borrel-buffet te organiseren. Deze zal in combinatie met de zeilwedstrijd 
op 4 oktober plaatsvinden. Alle leden zijn van harte welkom en kunnen dan ook genieten van 
de wedstrijd. We zoeken nog leden die mee willen helpen om dit te laten slagen. Als je hierbij 
wilt helpen meld je aan via activiteiten. Hier dient iedereen zich ook vooraf aan te melden voor 
deelname aan de BBB. Tijdstip van 13.00 - 16.00u. Aanvang wedstrijd zoals gebruikelijk. 

ZEILLESSEN 

De lessen voor de jeugd zijn bijna afgerond. De CWO-II 
leerlingen hebben inmiddels examen gedaan en zijn 
allemaal geslaagd. Van harte proficiat allemaal !! 
Deze week start nog een groep volwassenen die onder 
leiding van Arend en Jan de kunst van het zeilen gaan 
leren. Alles volgens de regels van het watersportverbond. 

JEUGDZEILKAMP 

Tijdens het weekend van 29-30 augustus stond ons terrein weer 
vol met tentjes voor de jeugd-lessers die deelnamen aan het 
jeugdzeilkamp. Niet alleen zeilen overdag maar ook ’s nachts en 
piratenvlaggen maken stond op het programma. Dankzij de inzet 
van onze zeilinstructeurs, enkele jeugdleden en het goede weer 
was dit wederom een zeer geslaagd weekend. 

1 NOVEMBER BOTEN VAN TERREIN EN 7 NOVEMBER TERREIN-OPRUIMDAG 

Het is gelukkig nog niet zover maar het gaat er toch aankomen. Uiterlijk 1 november dienen 

alle boten weer van het terrein verwijderd te zijn. Om alles netjes voor het winterseizoen en het 

hoog water achter te laten houden we op zaterdag 7 november de jaarlijkse terrein-opruimdag. 

Aanmelden hiervoor bij onze terreinman Paul. 
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WINTERSTALLING 

Ook komend winterseizoen bestaat er weer de mogelijkheid om 

een beperkt aantal boten op ons eigen terrein te stallen. Voor 

de juiste invulling en uitvoering zullen we gebruik maken van de ervaringen van vorig jaar. 

Leden die hier belangstelling voor hebben dienen zich uiterlijk 4 oktober aan te melden bij 

voorzitter. Let op, aanmelden betekend niet dat er ook een plaats beschikbaar is. Dit is mede 

afhankelijk van het beperkt aantal plaatsen en het aantal aanmeldingen. 

WHATSAPP GROEPEN 

Er zijn al heel wat groepsapps die circuleren binnen onze vereniging. Hierbij het overzicht. Een 
aantal van deze groepen kunnen nog actieve leden gebruiken, als je wilt helpen meld je aan !! 

▪ Waolenwiert Nieuws app: Nieuwsberichten en informatie van bestuur naar alle leden 
▪ Bestuur Waolenwiert: Onderlinge communicatie binnen het bestuur 
▪ Waolenwiert techniekapp: Leden die mee willen helpen bij het klussen, melden bij Paul 
▪ RS Feva Jeugd groep: Jeugdleden die varen in onze RS Feva, beheer bij Jan 
▪ Wedstrijd-Commissie: Leden die onze zeilwedstrijden organiseren, melden bij Oda 
▪ Activiteiten-Commissie: Leden die onze club-activiteiten organiseren, melden bij Arend  
▪ Sparren Waolenwiert: Actieve zeilers die onderling afspraken maken, melden bij Arend 

AFVAL EN ANTI-PLASTIC 

Er staan een 4-tal vuilnisbakken voor ons clubhuis waar afval gescheiden in kan worden 

gedaan. Deze worden echter te pas en te onpas gebruikt voor privé-afval. Gezien de overlast, 

de extra kosten en het feit dat slechts enkelen zich geroepen voelen om dit regelmatig op te 

ruimen heeft het bestuur besloten deze bakken weg te halen. Alle leden dienen vanaf heden 

eigen afval mee terug naar huis te nemen. Voor het meenemen van 

eten en drank adviseren wij herbruikbare verpakkingen te gebruiken. 

Voor de blikjes die gekocht kunnen worden en in de ijskast staan zal 

er een kleine bak binnen komen en een blikjespers. Voor koffie, thee 

en fris zijn alle wegwerpbekertjes al vervangen door mokken/bekers. 

Gelieve na gebruik deze af te wassen en op te ruimen. 

CORONA EN DE GELDENDE MAATREGELEN 

We dienen allemaal voorzichtig te blijven en de huidige maatregelen te blijven respecteren. 
De hoofdregel blijft nog steeds om onderling voldoende afstand te houden. Volg de richtlijnen 
van RIVM voorkom besmetting Indien je twijfelt over je gezondheid: BLIJF THUIS. 

- Het terrein is enkel toegankelijk voor leden. Niet-leden mogen enkel na toestemming van 
het bestuur een dagje meelopen met een lid. Deze is verantwoordelijk voor zijn/haar 
gasten. Gasten die vaker willen komen dienen zich aan te melden als lid. 

- We vragen dringend om alles netjes te houden en opgeruimd achter te laten. Leden die 
eigen eten en drinken meenemen dienen het afval hiervan zelf mee te nemen. 

- Iedereen dient zijn/haar eigen ligplaats schoon te houden, dus alle losliggende takken 
verwijderen en het gras maaien. 

- Auto’s op de parkeerplaats beneden, geen auto’s voor de poort. 

- Blijf voorzichtig en gezond. 

Voor vragen ben ik steeds bereikbaar via Whatsapp of via voorzitter. 
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