
 

Nieuwsbrief oktober 2019 

In de Nieuwsbrief van september werden een aantal activiteiten van Skylla genoemd die in 

de komende tijd zullen plaatsvinden. 

Roeitocht met kerkeboot van De Geeuw in Sneek 

De tocht is uitgesteld en zal nu plaatsvinden op zondag 20 oktober. De boot is volgeboekt. 

Vertrek vanaf Skylla naar Sneek: 08.30u. 

Wedstrijd zaterdagmiddag 9-11-2019 

‘Alle begin is moeilijk’. 

Onder dit motto is besloten om het voornemen, om op za.mi. 9 november een onderlinge 

wedstrijd te organiseren, af te blazen. Vanwege te weinig belangstelling van Skylla-roeiers 

had de organisatie (Syte en Berend) al eerder besloten om de deelname van externen van 

(ex-)Daventria af te blazen. Het zou geleid hebben tot bijna een ‘onderonsje’ van (ex-) 

Daventria-roeiers. 

De inschrijving voor de wedstrijd was a.v.:  

9 (ex-)Daventria-roeiers zouden naar Wolvega zijn gekomen om in skiff/dubbeltwee te 

roeien. 

Van de lokale Skylla-leden hadden zich gemeld: 

Syte, Berend: skiff 

Mix-overnaadse C2x: Diana en Hendrik 

C4x+: 2 boten met nog nader in te vullen bemanning 

Op j.l. zaterdagmorgen is bij de koffie na de roeioefening van de za.mo.-groep definitief 

besloten tot afgelasting.  

Edoch…. 

Er blijkt wel belangstelling te zijn om de wedstrijd alsnog door te laten gaan, maar dan 

komend voorjaar. Er is besloten om omstreeks 1 mei 2020 opnieuw een poging te doen om 

dan de wedstrijd te organiseren. Dus nog 5½ maand om je voor te bereiden. 

Ledenvergadering donderdagavond 14-11-2019 

Binnenkort zal de agenda voor deze vergadering aan de leden worden toegestuurd. 

 



Amsterdam Lightfestival 7-12-2019 en 11-1-2020 

Veel aanmeldingen van Skylla-leden. Organisatie door Foky Vellinga, Hendrika Ziel en Diana 

Samuelsz.  

Nieuwe leden 

Er hebben zich enkele nieuwe leden aangemeld. Hieronder stellen zij zich voor aan onze 

leden. 

Hilda  Bosma: 

Mijn naam is Hilda Bosma en ik ben 26 jaar oud. Ik woon samen met mijn vriend in Wolvega. 

Van beroep ben ik wijkverpleegkundige in de thuiszorg. Naast mijn werk volg ik sinds 

september een masterstudie. Sinds april roei ik, met veel plezier, bij Skylla. 

Door Weber: 

Mijn naam is Door Weber. 

Ik ben 55 jaar en heb 2 kinderen; ik heb relatie met Theo Altman. 

Ik ben werkzaam in de zorg en bij Theo (heeft caravan- en camperonderhoudsbedrijf). 

Ik hou van sporten, heb gevolleybald, veel gefietst, racefiets, zwemmen, schaatsen. 

Daarbij hou ik van tuinieren en creatief bezig zijn o.a. handwerken, oude meubeltjes 

opknappen. 

Ik heb afgelopen zomer het roeien heel leuk ervaren; valt nog veel te leren, maar door 

oefenen gaat het steeds beter. 

Fenna Westra: 
Hallo allemaal!  

Fenna Westra hier, een nieuw lid van de mooie roeivereniging Skylla!  

In Groningen ben ik in aanmerking gekomen met het roeien, en nu wil ik graag roeien met 

jullie.  

In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij Abbott in Zwolle. Daarnaast vind ik het leuk om te 

bootcampen, lekker te eten en te borrelen. 

Ik hoop snel met een aantal van jullie in de boot te stappen! 

 

Het bestuur wenst jullie allemaal veel roeiplezier. We hopen velen van jullie te verwelkomen 

op de ledenvergadering op 14 november. 

 


