Bekijk de webversie

Beste {{voornaam}},
De sloep Seelandia ligt te water! Gisteren even na 12:00 uur ging de sloep na
haar doop te water, en roeiden we ons eerste kleine rondje op het Veerse
Meer!
Via deze weg wensen we iedereen fijne Kerstdagen en een mooi en sportief
2020 toe!
Met sportieve groet,
Sloeproeien Zeeland

DOOP & TEWATERLATING SEELANDIA
Gisteren om 12:00 uur was het zo ver..... de naam
Seelandia werd onthuld, en na de doop ging de
sloep te water. Voor het fotoverslag, lees verder
>>

SEELANDIA
Waar komt de naam Seelandia
vandaan? Iets met Denemarken en
Zeeland....... Lees verder >>

DE ALLEREERSTE METERS.....
Op onze Facebookpagina staat een
filmpje van de allereerste meters
roeien met de Seelandia. Nog een
beetje onwennig maakten we een kort
rondje op het Veerse Meer! Klik hier
>>

WE STAAN IN DE KRANT!
Het nieuws was ook de krant niet
ontgaan, dus gisteren was de PZC
present! En stonden we even later
online in de krant :-)
Vandaag even de papieren versie
scoren!! Lees verder >>

SLOEPROEIERS GEZOCHT!
We hebben de eerste aanmeldingen
voor dit fonkelnieuwe team al binnen,
maar er is nog plek voor roeiers, zowel
dames als heren! 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.

