AGENDA

Jeugd

Elke dinsdagavond om 18.30 uur organiseren we een gezellige sport- en
spelavond voor onze jeugdleden. We zijn erg blij met onze nieuwe
jeugdleden en hebben een leuk clubje met enthousiaste en actieve
kinderen. Dat belooft veel goeds voor de toekomst!

Bingo en jeugdkamp
We organiseren ook regelmatig andere activiteiten voor de jeugd. Zo was
er in februari een bingo-avond voor alle jeugd van Nederwetten. We zagen
veel blije gezichtjes, zeker omdat ze allemaal met een leuke prijs naar huis
gingen!
Met onze jeugdleden zijn we in maart een weekendje op kamp geweest in
Someren-Eind. We hebben veel sportieve dingen gedaan (zoals een
workshop break-dance). Maar we zijn ook creatief bezig geweest (met paas
knutselwerkjes). Binnenkort zal de kampvideo onthullen hoe gezellig het
was!

Sportveld

Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief al konden lezen, zetten we ons, samen
met de dorpsraad, in voor een beter sportveldje. Het gaat om het
asfaltveldje naast de kerk.
We zijn vooral op zoek naar (financiële) middelen en hebben daarvoor
regelmatig contact met de gemeente. Op dit moment verloopt het nog wat
moeizaam, maar we houden de moed erin! We willen met het mooie weer,
graag weer buiten sporten!

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

Touwtrekken over water

Zijn jullie al aan het oefenen? Op zondag 21 augustus organiseren we, bij
de Oude Toren, het jaarlijkse touwtrekken over water. Hiervoor kunnen
dames, heren en jeugdteams zich inschrijven. Een team bestaat uit 6
personen en 1 coach. Omdat we het vooral gezellig recreatief willen
houden, zijn touwtrekverenigingen uitgesloten van deelname.
Je speelt met je team een aantal wedstrijden. Zodra de
plaatsingswedstrijden plaatsvinden, moet het verliezende team in het
water! Natuurlijk hopen we op zonnig en warm weer, zodat het een
aangename plons in het water wordt! Ook voor publiek is het erg leuk om
naar deze wedstrijden te kijken. De toegang is gratis, dus kom allemaal
kijken!
En teams, jullie kunnen je nu al opgeven! Je kunt hiervoor een mailtje naar
het bestuur sturen. Vergeet niet je (ludieke) teamnaam te vermelden!
Wilt u als bedrijf onze activiteiten sponsoren? Neem dan contact op met
het bestuur. We bespreken graag samen de mogelijkheden!
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