
 

_____ 
Nieuwsbrief december 2016  

   

Let op: in deze Nieuwsbrief een reminder en een aantal 
gewijzigde datums 
 

Zaterdag 17 december, 17.00 uur, Midwinter Maaltijd met 
   Baas Boppe Baas, in ‘t Roefke. 

 

 

 
 

 
Nog slechts enkele weken en dan is het zo ver. Aan één van onze TOP evenementen wordt door 

de vrijwilligsters al weer hard gewerkt:  

Genieten van een geweldig lekkere, door Badmeester Keimpe, bereide maaltijd met tussendoor 
onze inmiddels legendarische vertellers met hun sterke verhalen in een oergezellige ambiance, 

wat wil een mens nog meer zo vlak voor de jaarafsluiting.  
De kosten bedragen € 17.50 per buffet. Heeft u zich al aangemeld? Opgave voor deze avond is 

verplicht in verband met de nodige bestellingen. Dit kan bij het secretariaat via email: 
secretariaat@sleattemermar.nl  of per telefoon : 06-51124553. 

                            

 
  

 

 Zaterdag 7 januari  17.00 uur, Nieuwjaarstreffen, in ‘t Roefke. 
 

Alweer zo’n gezellig samenzijn in ons knusse verenigingsgebouw. Kom ook het nieuwe jaar 
inluiden onder het genot van de inmiddels beroemde en onovertroffen Glühwein van Bram.  

Bauke bakt ter plekke, zoals van ouds,  op ambachtelijke wijze de heerlijk geurende oliebollen. 

Onder het genot van al dit lekkers geeft dit een mooie gelegenheid om de plannen voor het 
nieuwe seizoen onder elkaar te bespreken en ervaringen en kennis met elkaar te delen. 
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Zaterdag 4 februari 17.00 uur, Roefke Rebbel: Voor en Door Leden 
       (VDL) 
 

Tijdens een bestuursvergadering werd het voorstel gelanceerd om tijdens een Roefke Rebbel 

een proef te nemen met het onderling, gestructureerd uitwisselen van kennis en vaardigheden. 

Ter voorbereiding verzoeken wij jullie daarom te behandelen onderwerpen alvast door te geven 
aan het secretariaat@sleattemermar.nl 

Wij gaan dan op zoek naar een capabel lid waarvan we verwachten dat die het onderwerp kan 
behandelen en uitleggen. Beperk je niet met het kiezen van onderwerpen. Deze kunnen 

uiteenlopen van (elektronische)  navigatie, motor onderhoud, tocht voorbereiding, aanmeren en 

weer afvaren enzovoort.    
 

 
 

Vooraankondiging: Let op: Datums gewijzigd 
- Zaterdag 4 maart 17.00 uur, Roefke Rebbel, onderwerp volgt. 
- Vrijdag 17 maart Algemene Ledenvergadering 
- Zaterdag 8 april: ’s middags Himmeldei waarna, Roefke Rebbel 

 Tijdstippen worden nog nader bekend gemaakt 
 
 

Opleiding (assistent )wedstrijdofficial 
Het bestuur is op zoek naar uitbreiding en verjonging van leden als wedstrijd official bij het 

begeleiden van zeilwedstrijden. Het Watersportverbond start op 7 januari en op 14 januari in 
Heeg en Lemmer een ééndaagse opleiding tot (assistent)wedstrijdofficial. Wil je meer weten? 

Kijk dan op www.mijnwatersportverbond.nl  of neem contact op onze voorzitter Garmt de 

Kroon, tel. 06-53345081. 
  

 
 

Vóór je het vergeet: Pak je agenda en noteer direct de betreffende data! 

Voor het meest actuele verenigingsnieuws surf je natuurlijk naar: www.sleattemermar.nl 
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