
 

_____ 
Nieuwsbrief oktober 2016__  

  

Zaterdag 29 oktober 13.00 uur, Jeugdleden maken excursie.  
        

                             

                                
 

Voor de jeugdleden wordt er deze middag een rondleiding gehouden bij het Zee Kadet 
Korps te Lemmer in hun ex-mijnenveger/clubhuis de “Roermond”. Er zijn nog enkele 
plaatsen vrij, ook voor belangstellende ouders. Wie het eerst komt………….  

 Voor meer informatie, kijk op de website:  
http://zeekadetkorps-nederland.nl/wat-doen-zeekadetten/  

 
 

Zaterdag 12 november (i.p.v. 5 november) 17.00 uur, Roefke                
 Rebbel met uitslag fotowedstrijd. 

Wegens afwezigheid van de jury op 5 november is ook deze datum verschoven en wel 
naar 12 november.  
Deze altijd weer spannende bijeenkomst, want wie gaat dit jaar met de eer strijken en 
het voorblad van ons clubblad sieren?   
De strenge maar ook humoristische jury en de uitleg hoe de kwaliteit van je foto’s te 
optimaliseren mag je niet missen! 

 

                                                      

http://zeekadetkorps-nederland.nl/wat-doen-zeekadetten/
http://zkklemmer.nl/project-berging-wellington-ijsselmeer-in-de-media/
http://zkklemmer.nl/


 
Donderdag 10 november, 20.00 uur: lezing Sontvaart  17e en 18e 
eeuw  

 Doopsgezinde kerk aan de Raadhuisstraat 27, 8561BG te Balk. 
Van de secretaris van de “Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân” kwam het 
volgende verzoek bij ons binnen:  is het ook een idee om de uitnodiging voor de lezing 
van het HWG door te sturen naar de leden van de watersportvereniging? Gezien het 
onderwerp (handelsvaart op Scandinavië in de 17e en 18e eeuw) zijn er wellicht leden 
van uw vereniging geïnteresseerd. 
Voor meer informatie open de bijlage. 
   
 

 Overwinteren in het water 
Over dit onderwerp is al veel gepubliceerd maar omdat bijgaand artikel heel  volledig de 
noodzakelijke voorzorgsmaatregelen voor een probleemloze overwintering weergeeft 
willen wij je deze informatie niet onthouden. Open de betreffende bijlage of kijk op 
onze website voor het volledige artikel. 
 
 
 

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

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 voor de jaarafsluiting. 
Opgave voor deze avond is verplicht in verband met de nodige bestellingen. Dit kan bij het 

secretariaat via email: secretariaat@sleattemermar.nl 

  

                           
 
 
 

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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