Bekijk de webversie

Beste {{voornaam}},
De sloep is in Zeeland gearriveerd! Nog 5 daagjes geduld.....
Met sportieve groet,
Sloeproeien Zeeland

OP ZEEUWSE GROND!
De sloep is in Zeeland! Afgelopen
zaterdag hebben we de sloep
opgehaald bij Jachtwerf De Zeeg, wat
een prachtsloep is het geworden! Lees
verder >>

SAVE THE DATE!
Je bent van harte welkom op 22
december om 12:00 uur te Kortgene
voor de onthulling van de naam, de
doop en tewaterlating! De PZC komt
ook, dus we komen in de krant! Lees
verder >>

POWERED BY...
We kunnen niet zonder steun van onze
sponsors! En dankzij Culinair Kommers,
Schipper Accountants, Villapark de
Paardekreek, Zuneha en Murko
Seafood gaan we dit 1e seizoen
voortvarend van start! Hartelijk dank
voor jullie steun!!
En we verwachten nog enkele nieuwe
sponsors op korte termijn....lees verder
>>

KAPITEIN TOBY DE SCHEEPSKAT!?
De sloep staat tot het weekend
geparkeerd in Kattendijke, en Toby
wilde wel eens weten wat dat
turquoisegroene ding is wat sinds
zaterdag in zijn territorium staat :-)
Lees verder >>

SLOEPROEIERS GEZOCHT!
We hebben de eerste aanmeldingen
voor dit fonkelnieuwe team al binnen,
maar er is nog plek voor roeiers! Voor €
15,- per maand kun je je 2x per week
uitleven op het Veerse Meer, en
komend jaar een keer of 8-10 mee naar
landelijke wedstrijden. Interesse? Kom
dan eventueel een paar keer mee
proefroeien, of schrijf direct in! Of ken
je iemand die wil gaan sloeproeien?
Stuur dan dit bericht door. Voor verdere
info lees verder >>

STAY TUNED!
Volg ons op Facebook, Twitter, Instragram of check zo
nu en dan onze site! En blijf zo op de hoogte van de
verdere ontwikkelingen bij Sloeproeien Zeeland!

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@sloeproeienzeeland.nl toe aan uw adresboek.

