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 Donderdag 25 februari 20.00 uur, Beeldpresentatie Reis 
 Botnische Golf door Marietje Dijkstra,  in ‘t Roefke. 

 
Marietje doet verslag van haar reis tijdens de afgelopen zomer met haar man 
Bertus naar de Botnische Golf. Met hun houten motorkotter Noordvaarder, 

voorheen de NOR 230, waren zij maar liefst vier maanden onderweg! Waarom 

kozen ze voor de Ᾰland Archipel, Turku en de Finse Scheren? En waar haalt 
Abraham zijn mosterd vandaan? U hoort het allemaal, ondersteund met prachtig 

beeldmateriaal. 
Mis dit niet! 

                    
 
 

 Zaterdag 5 maart 17.00 uur, Roefke Rebbel. 
  

Het seizoen nadert, welke plannen hebben we? Bijbehorende kaarten in 
orde?  Jelke Algra vertelt over en laat ons zien hoe we elektronische 
zeekaarten  
Actueel kunnen houden. Dit belooft weer een leerzame avond te worden!     
 

                                             



 
 

 

 Vrijdag 18 maart 20.00 uur, Algemene Ledenvergadering 
                                       in ‘t Roefke. 

(De agenda voor de ledenvergadering wordt separaat verzonden) 
Aanvullend: “Kust schuimen tegen de heersende winden 
in”. 
 
Onder deze titel vertelt ons clublid Otto van Boxtel over zijn zeilreis van 
Lagos (P) naar  Hendaye op de Spaans-Franse grens. 
Eind maart 2014 wil hij starten maar zware depressies maken vertrek 
onverantwoord. Met een stevige verkoudheid gaat het later naar Lissabon. 
Hier krijgt hij te maken met ernstige pech. Op de consequenties daarvan 
voor de rest van de tocht gaat hij uitgebreid in. Zal hij de beruchte NNW 
winden kunnen trotseren. Is het verantwoord om verder te gaan? Zal de 
bedachte tactiek werken? Het oponthoud in Lissabon betekent wel dat hij 
de geboortestad van de ontdekkingsreizen van weleer uitgebreid kan 
verkennen. Als uiteindelijk de reis dan toch verder gaat krijgt hij in Nazaré 
te maken met de Portugese gezondheidszorg. Zowel heftig als hilarisch 
wordt deze kennismaking. In een flinke sprong gaat de Aquarel daarna 
meteen door naar Spanje, waar de kust van Galicië alles biedt wat een 
kustschuimer zich wensen kan. Grote estuaria, ruige kapen, dromerige 
baaitjes die zelfs in druilerig weer wondermooi zijn. “Coastcripping” gaat 
het bij Coruna stuurboord uit langs de prachtige Spaanse Noordkust met 
eerst de vele kleine riba’s. Behalve mooi is de kust ook de Zuidelijke grens 
van de Golf van Biskaje en alweer lagerwal. Dat maakt het binnenvaren tot 
een spannende aangelegenheid, telkens weer. Verder naar het Oosten ligt 
het mooie Gyon en weer even verder ligt vlak achter de kust het 
wonderschone Picos Europe gebergte. Mooi vanaf zee, maar ook mooi voor 
een korte toer. Ook hiervan alleen de hoogtepunten. Dan zijn de riba’s 
voorbij, wordt de kust langzamerhand lager en doet de Aquarel met zijn 
schipper een paar beroemde steden aan, met Bilbao als hoogtepunt. Nog 
een paar keer hoppen en bij Hendaye zit dit deel van de tocht naar huis 
erop. Talrijke ontmoetingen langs de even prachtige als verraderlijke 
kusten maken van deze zeilreisvertelling een uitdagend avontuur, zowel 
nautisch als ”toeristisch”.  
De manier waarop hij toehoorders betrekt bij alle facetten – ook zijn 
persoonlijk wel en wee - van dit kust schuimen zorgen ervoor dat u prima 
in de stemming komt voor het nieuwe zeilseizoen. 

  

                                           
 

 



 Zaterdag 2 april 15.00 uur, Himmeldei Clubgebouw. 
  

Een jaarlijks terugkomende activiteit bij aanvang van het zomerseizoen. 
Met zijn allen even flink de handen uit de mouwen en na afloop samen gezellig 

genieten van een aangeklede borrel. We verwachten een flinke groep enthousiaste 
leden! 

Aansluitend:                           17.00 uur, Roefke Rebbel. 
   

 

 Zaterdag 23 april 10.00 uur,  Tjotter zeilen in Heeg. 
  

Altijd de wens gehad in een tjotter te zeilen? Pak dan nu je kans om in zo’n 
karakteristiek bootje het Heegermeer en de Fluessen te bedwingen. 
Om 10.00 vertrek vanaf ’t Roefke om daarna de boten in Heeg op te tuigen. 
Het ligt in de bedoeling, ijs en weder dienende, naar Gaastmeer te zeilen 
om daar gezellig een terrasje te bezoeken. Het streven zal zijn om 
ongeveer 16.00 uur terug te zijn in Heeg. Voor de lunch dient u zelf te 
zorgen. De kosten zullen, afhankelijk van het aantal deelnemers ongeveer 
€ 15.00 p.p. gaan bedragen. 
Inschrijven kan tot 16 april bij Eling Dijkstra (pegroendijk@gmail.com of  
0541-603152) 
                             

                                        
 

  
 

 Zaterdag 7 mei 17.00 uur, Roefke Rebbel. 
 

 

 Donderdag 19 mei t/m zondag 22 mei,  
         de 20ste editie van het Wadden Weekend. 
  

Terwijl de meeste schepen nog in hun winterslaap liggen worden er alweer 
plannen gemaakt voor het nieuwe seizoen. Dit geldt ook voor, alweer de 
20e editie van het Waddenweekend. Toon de organisatie (Bram en Hinse) 
uw waardering en bedank hen door massaal deel te nemen. Zou het niet 
geweldig zijn om alle deelnemers gedurende deze 20 jaar bij elkaar te 
krijgen en op enigerlei  manier mee te laten doen met eigen boot of als 
opstapper? Laten we samen een poging wagen! Zorg dat je boot tijdig in 
orde is en mis dit topevenement van je vereniging niet! 
Deelname staat open voor alle typen schepen, zowel motor als zeilboten, 
uiteraard mits zee- wad- waardig.  
Aanmelden kan bij Hinse Koning.  
Email: Hinse@hetnet.nl   telefoon: 0514-605542 / 0612717100 
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Verenigingsvlag:  
De nieuwe verenigingsvlaggen zijn binnen! Tegen kostprijs te bekomen tijdens alle 

bovenstaande evenementen. Zien is kopen! 

 
 

 
   
 

D’ Oare Wei:  Herhaalde Oproep, 

 

In ons Clubblad d’Oare Wei 2016 is nog ruimte vrij!  
Bijdragen van leden zijn welkom. Denk aan een leuke belevenis, een kort 

reisverslag, de oplossing van een technisch probleem of bijvoorbeeld een lekker 

boordrecept. 
Kopij met foto’s vóór 15 maart sturen per mail naar: redactie@sleattemermar.nl. 

 
Emmy Breuk 

 
 

  

 
 

 
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 
 

 

 

  

http://www.sleattemermar.nl/

