Nieuwsbrief 50
Beste Leden
met het einde van het seizoen reeds enige weken achter ons, en het einde van het jaar duidelijk
in zicht wordt het tijd om onze najaars- en winteractiviteiten even te overlopen. Uw bestuur
heeft de koppen bij elkaar gestoken om ook voor de winter een en ander uit te werken zodat we
jullie, als groep, toch nog eens samen te krijgen. Dat we een actieve club zijn mag blijken uit onze
hoeveelheid nieuwsbrieven, de 50ste ondertussen, mooi om 2009 mee af te sluiten. Met de
feestdagen in het verschiet, en voor de jeugd eerst nog de examenperiode, is 2009 bijna voorbij
en kunnen we nog weinig organiseren, maar toch lukte ons dat.

Snoeidag zaterdag 12 december 2009 vanaf 10 uur
Omdat op onze parking, door het weelderig tieren van het groen, reeds enkele parkeerplaatsen
overwoekerden, dienen we dringend in te grijpen. In principe is dit een werkje voor de
stadsdiensten, maar we krijgen dit niet op de planning gezet. Wel kregen we geregeld dat we zelf
mochten snoeien en dat de stadsdiensten achteraf komen opruimen. Leden met groene vingers
die een handje willen toesteken, zien we graag komen. Vele handen maken het werk lichter.

Nieuwjaarsborrel zondag 17 januari 2010 om 15 u
Op zondag 17 januari houden we onze nieuwjaarsborrel. De Melle zal zoals vorig jaar weer ruiken
naar vers gebakken en gerookte haring. Het haringbakken begint om 15 uur . Borrelen doen we
voor en na. We voorzien voor alle aanwezigen twee drankbonnetjes. Voor niet haringgezinden zal
er een alternatief geboden in de vorm van vegetarisch of vlees. Je dient je keuze wel te
vermelden bij inschrijving. De kosten neemt de club voor haar rekening. Verplicht inschrijven kan
via hier.

De beste wijnkenner van De Melle zaterdag 6 februari 2010 om 19 u
Nadat we vorige keer een professioneel sommelier een deskundige uitleg lieten geven over enkele
wijnen, willen we nu de kennis van onze leden eens testen. Met een hapje erbij zullen we "blind"
enkele wijnen laten proeven. Met duidelijke uitschieters naar boven en beneden wat prijs
betreft. Haalt U de duurste er uit? Wie gaat de uitdaging aan? Uiteraard zullen we voor de
eventueel aanwezige jeugd een niet-alcoholisch alternatief voorzien. Verplicht inschrijven kan via
hier.
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Het zeilverhaal van de Bør zaterdag 6 maart 2010 om 19 uur
Hans de Koning en zijn vrouw Diane varen elk jaar vanuit Harlingen met hun Bør langs de Noorse
kust omhoog tot in het arctisch gebied van de Lofoten en Vesteraalen. Hun enthousiasme zal u
meeslepen door de Noorse wateren. Om helemaal in de sfeer te komen zullen we zorgen voor
Noorse hapjes. Meer info vind je op www.borzeilreizen.nl
Graag ontvingen we je inschrijving vooraf om het aantal hapjes correct in te schatten.
Inschrijven via hier.

Lentewandeling op zondag 21 maart 2010 om 14 uur
Om de lentekriebels bij iedereen op te laten borrelen, gaan we een gezonde lentewandeling doen.
We sluiten achteraf af in ons clubhuis met een hapje. Details en locatie worden later per
afzonderlijke mail meegedeeld. Inschrijven kan aan de hand van die mail.

1ste zondagwedstrijd op zondag 4 april 2010 om 13 uur
Inderdaad met Pasen gaan we zeilen. Ook de jeugdwerking bekijkt of ze deze dag ook
inschakelen in hun programma. Iedereen wordt op het water verwacht; op z'n paasbest.

Opening seizoen op zondag 18 april 2010
Details in de volgende nieuwsbrief

Friesland 2010 van woensdagmiddag 12 tot zondagmiddag 16 mei 2010
We beschikken over de boerderij en de valken vanaf woensdag 12 mei 17 uur. En dit voor 140
euro per persoon alles in. Hiermee bedoelen we echt alles in. Eten, drinken, verblijf, boten, enz.
Kinderen geboren in 1998 en later betalen 110 EURO. Voor de oudgedienden . . . jullie weten dat
er max.40 personen mee kunnen…. dus wees er snel bij! Voor iedereen die er nog niet bij was,……
geldt hetzelfde, zorg dat u er snel bij bent! U kan inschrijven per e-mail; De inschrijving is
definitief na ontvangst van een voorschot van 70 EURO per persoon ( 55 EURO voor kind) op
volgend rekeningnummer KBC 733-0003688-32 met de vermelding Friesland 2010, uw naam en
aantal personen. Als u vragen mocht hebben, kan u altijd Yves bellen op één van de volgende
nummers 0477/462525 of 014/670359.

Kleding voor de jeugd (of al wie zich jong voelt).
Na de fleecen heeft de jeugd een vraag gelanceerd voor sweaters met
buidelzak en capuchon. We wensen vanzelfsprekend voor onze jeugd niet achter te blijven met
een passend sportief kledingstuk. De sweaters zullen geleverd worden in zwarte kleur met een
ons logo in 't groot (geel) op de rug. We kunnen deze sweater leveren aan de democratische prijs
van 20 euro. Pasmodellen (unisex) in de maten S - M - L - XL - XXL zijn beschikbaar. Bestellen
kan tot eind januari 2010 in het ons clubhuis of bij Jan Proost 014 45 30 79 (na 18 uur)

Deze nieuwsbrief is ook in PDF-formaat te downloaden vanaf onze website.
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Kalender 2009 - 2010
December
Za 12/12/09

10u00

Snoeidag

Zon 15/01/10

17u00

Nieuwjaarsborrel

Za 6/02/10

19u00

De beste wijnkenner van De Melle

19u00

De beste wijnkenner van De Melle

Za 6/03/10

19u00

Zeilverhaal van de Bør

Zon 21/03/10

14u00

Lentewandeling

13u00

1ste zondagwedstrijd

Januari

Februari
Za 6/02/10

Maart

April
Zon 4/04/10
Zon 18/04/10

Opening seizoen

Mei
Wo 12/05/10
Zon 16/05/10

Friesland 2010

Kijk voor meer data op de website
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