AGENDA

Kienen

Het is al een echte traditie aan het worden. Elk voorjaar organiseren we
een gezellige kienavond met erg leuke en grappige prijzen.
Dit jaar staat het kienen gepland voor dinsdag 16 mei, 20.00 uur in de
Koppelaar. Wees op tijd, want vol = vol!
Mocht je op 16 mei niet kunnen, dan heb je op 14 november weer een
nieuwe kans op een gezellig avondje uit met kans op een leuke prijs!

High-tea
Op zaterdagmiddag 10 juni organiseren we een high-tea. We hebben
binnen onze vereniging een aantal zeer fanatieke en enthousiaste kook-en
bakliefhebbers. Zij gaan zich helemaal uitleven! Het water loopt ons nu al
in de mond! Ben je ouder dan 12 jaar en wil jij deze activiteit bijwonen?
Geef je dan op voor 1 juni door ons een email te sturen. Meer informatie
volgt op onze site.

Touwtrekken over water

Elke jaar organiseren we in het derde weekend van augustus, touwtrekken
over water. Dit jaar zal dit evenement plaatsvinden op zondag 21 augustus.
Net als voorgaande jaren zijn we weer welkom op het terrein bij de ‘Oude
Toren’.
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 ons hiervoor een mailtje
sturen. Vergeet niet je (ludieke) teamnaam te vermelden!

16 mei 2017
Kienen, de Koppelaar
10 juni 2017
High tea
20 augustus 2017
Touwtrekken over Water
Aansluitend prijsuitreiking
14 november 2017
Kienen, de Koppelaar
2018
6 april 2018
De Wèttegij’t?! Quiz
14 april 2018
De Wèttegij’t?! Quiz
Feestavond

Wilt u als bedrijf onze activiteiten sponsoren? Neem dan contact op met
het bestuur. We bespreken graag samen de mogelijkheden!

Heren
Elke woensdagavond sporten onze heren in de gymzaal. Zij spelen dan een
sportief potje volleybal. Met de komst van een aantal nieuwe leden zijn de
volleybalwedstrijdjes nog leuker en gezelliger geworden.
Voor meer informatie over deze sportavond, kun je contact opnemen met
het bestuur of op woensdagavond een keertje komen kijken.
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