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Bouw multifunctioneel zeilgebouw
Na veelvuldig overleg met Marec ontvingen wij op 21.12.2017 onderstaande
positieve email van Marec-directeur Erik Opdenakker:
Beste,
Wij kunnen u meedelen dat de werken voor de realisatie van het zeilgebouw zullen worden
uitgevoerd. De Raad van Bestuur moet begin januari 2018 de beslissing van gisteren
hierover nog definitief vastleggen. Eerstdaags – na overleg met de aannemer – zullen wij u
de datum van aanvang der werken meedelen.
Zoals besproken op ons recent overleg, is er intussen ook extra toelage toegezegd door
Sport Vlaanderen. Dit heeft u ook via de media kunnen vernemen.
Op de steiger zullen wij een aantal verlichtingspunten aanbrengen. Ook zullen wij de
waterhaspel plaatsen. Het is wellicht best dat u hiervoor de plek zal aangeven, waar u deze
wenst.
Voor verder vragen zijn wij graag ter uwer beschikking.
Wij wensen u prettige feestdagen!
Met vriendelijke groeten
Erik Opdenakker
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Wetenswaardigheden
Nieuwe website NLM – www.noordlimburgmaas.be
De nieuwe NLM-website is online en is zeer professioneel en informatief opgezet.
Dank hiervoor aan Hugo de Lobel.
Welkom in de virtuele haven van Noord Limburg Maas, thuishaven voor
liefhebbers van de zeilsport, jong en oud. Vanuit Ophoven (Kinrooi)
bezeilen wij de grindplassen en Grensmaas.

_

Onze vereniging heeft als doel de promotie van de zeilsport, in de ruime zin
van het woord. Neem een kijkje op onze site en leer ons

THV Rekin heeft een milieuvergunningsaanvraag voor het veranderen van
grindwinning op de grindplassen Boterakker/Vissenakker, met name het
voornemen om slib van bedenkelijke kwaliteit aan te voeren en in deze grindplassen
te storten.
NLM heeft bij de gemeente Kinrooi hiertegen bezwaar ingediend.
Deze aanvraag kreeg inmiddels een negatief advies en men zal dus niet overgaan
tot uitvoering.

Euregio Regatta
De Stichting Euregio Regatta is een samenwerkingsverband van Nederlandse, Belgische en
Duitse zeilclubs. Deze hebben zich tot doel gesteld de watersport in de euregio te bevorderen.
De regatta vindt een maal per jaar plaats in de provincie Limburg, in het hart van de euregio. Er
wordt gezeild op de plassen binnen de euregio in een wedstrijdserie van 4-5 manches. De
regatta is bedoeld voor wedstrijd- en tourzeilers die zich, in wedstrijdverband, onderling met
elkaar willen meten.

In 2018 zal deze regatta geörganiseerd worden door NLM en plaatsvinden op de
Maasplassen in Kinrooi. In overleg is door het comité Euregio als datum voor de
zeilwedstrijden van de Euregio gekozen voor 8 en 9 september 2018. Verdere info volgt
tezijnertijd.

