AGENDA 2015/2016
We hebben hele leuke activiteiten achter de rug, maar nog veel meer
leuke activiteiten gepland. Door middel van deze nieuwsbrief willen we
jullie graag op de hoogte houden! Meer info vind je op onze site.

1 sept. – 19 okt.
Stemmen Peeltrofee

Touwtrekken over water

tot 11 okt.
Jan Linders Clubactie
26 sept. 10.00-16.00 u
Spelletjes bij Jan Linders

Wij kijken terug op een hele gezellige dag touwtrekken over water! Er
waren hele leuke wedstrijden en veel enthousiaste teams. Voor degene die
op tijd willen beginnen met oefenen: op 21 augustus 2016 organiseren we
weer touwtrekken over water!

Herfststukjes maken

Wil jij je huis pimpen met een leuke herfst bloemstukje? Heb je geen
inspiratie meer? Of ben je op zoek naar een gezellig avondje uit? Kom dan
naar onze herfst-workshop op 4 november! We beginnen om 20.00 uur.

Kienen

Leuke prijzen, veel gezelligheid, af en toe wat kletsen of wat drinken. Dat
zijn de kernwoorden voor het kienen! Op dinsdag 10 november om 20.00
uur staat er weer een kienavond op het programma! Let op: vol = vol.

Dagje Wintersport
Op zaterdag 9 januari gaan we een dagje Wintersporten! Als er sneeuw ligt
gaan we naar Winterberg, mocht er onverhoopt geen sneeuw liggen, dan
maken we er een leuk dagje indoor wintersport van! Ga je ook mee?

4 november 20.00 u
Herfstbloemstuk maken
10 november 20.00 u
Kienen, de Koppelaar
9 januari
Dagje Wintersport
4 maart 19.00 uur
De Wèttegij’t?! Quiz
12 maart 20.00 uur
De Wèttegij’t?! Quiz
Feestavond

Stem voor Nederwetten
DOEN! zet zich in om het handbalveld op laten knappen. De gemeente kan
ons niet helpen, daarom zijn we op zoek naar allerlei (financiële) middelen.
We hebben ons daarom ingeschreven voor de Peeltrofee. Je kan ons helpen
door te stemmen! Kleine moeite, groot gebaar! Zie: www.peeltrofee.nl

Lid worden?

Wil je als eerste op de hoogte zijn van onze activiteiten en profiteren van
een goedkopere deelname aan activiteiten? Word dan voor een klein
symbolisch bedrag per jaar lid van onze vereniging en mis niets!
Mail naar: info@doennederwetten.nl
Ben je benieuwd wat de jeugd doet? Elke dinsdagavond van 18.30 – 19.30
uur organiseren we een gezellig sport- en spel uurtje. Je mag altijd een
keertje gratis mee doen! Tot ziens!
www.doennederwetten.nl

info@doennederwetten.nl

