AGENDA
We kijken terug op een hele leuke tijd met succesvolle activiteiten, zoals de
Wèttegij’t?! Quiz en het jeugdkamp. Er staan nog veel meer leuke
activiteiten gepland! In deze nieuwsbrief vertellen we je er meer over !
Kijk ook op onze site en op onze Facebook pagina voor meer informatie!

Wèttegij’t?! Quiz

Wat hebben we genoten van het organiseren van de Wèttegij’t?! Quiz! Op
vrijdagavond werd het voor ons wel een beetje stil toen iedereen het
quizboek had opgehaald. We vonden het dan ook erg leuk dat we op alle
locaties een kijkje mochten gaan nemen. Zo konden we het invullen van
het quizboek toch nog meebeleven. Want hoe zat dat ook wel weer met
dat zebrapad in Nederwetten?
Op zaterdag was het een erg spannende, maar gezellige avond toen de
laatste punten verdiend konden worden. Alle teams probeerden, heel
gedreven, met stokjes en touw de allerhoogste toren te bouwen. Nog
spannender werd het toen het winnende team bekend werd gemaakt.
Team Houthoeve: “Peter’s Beterweters DOEN het”: van harte gefeliciteerd!
We hebben heel veel leuke en positieve reacties ontvangen: erg leuk om
te horen! Dat heeft ons doen besluiten om in 2017 een volgende editie te
organiseren.
Dus, noteer alvast: 31 maart en 8 april in je agenda! Wij gaan ons best
doen om er weer 2 gezellige avonden van te maken. Doen jullie weer mee?

17 mei 2016
Kienen, de Koppelaar
21 augustus 2016
Touwtrekken over Water
Aansluitend prijsuitreiking
15 november 2016
Kienen, de Koppelaar
2017:
31 maart 2017
De Wèttegij’t?! Quiz
8 april 2017
De Wèttegij’t?! Quiz
Feestavond

Kienen

We hebben hele leuke voorjaarsprijzen gekocht! Het kienen kan weer
beginnen! Op dinsdag 17 mei om 20.00 uur staat er weer een kienavond
op het programma! Wees op tijd in de Koppelaar, want vol = vol.
Mocht je op 17 mei niet kunnen, dan heb je op 15 november weer een
nieuwe kans op een gezellig avondje uit met kans op een leuke prijs!

Bestuursleden gezocht

Wij kunnen nog wel wat extra handjes gebruiken. Vele handen maken
immers licht werk! Word jij ook zo enthousiast van het organiseren van
leuke activiteiten? Dan ben jij degene die we zoeken! Om je aan te melden
of voor meer informatie kun je contact opnemen met het bestuur!

Steuntje in de rug
Wij doen weer mee met de Rabobank actie. Het gespaarde bedrag van
deze actie willen we graag gebruiken om nog meer en leukere activiteiten
voor de jeugd te organiseren. We hopen weer op jullie steun te kunnen
rekenen! Bedankt!
www.doennederwetten.nl

info@doennederwetten.nl

