Kienen
Wegens groot succes, organiseren we elk half jaar een kienavond. Wij
zorgen voor leuke, handige en grappige prijzen en samen met gezellige
kieners en kienster, wordt het weer een vrolijke en sfeervolle avond!
De eerst volgende kienavond staat gepland voor dinsdag 15 mei om 20.00
uur in de Koppelaar. De deuren gaan open om 19.45 uur. Let op: vol = vol!

Touwtrekken over water
Spierballen gezocht!
Op zondag 19 augustus organiseren we weer het touwtrekken over water.
Dames, heren en jeugdteams (tot 16 jaar) kunnen zich vanaf vandaag al
inschrijven! Mocht je iets minder sterk zijn, dan kun je natuurlijk ook
meedoen! Touwtrekverenigingen zijn uitgesloten van deelname; we willen
er vooral een gezellige activiteit van maken!
Ook publiek is van harte welkom om hun favoriete team aan te moedigen
en hen een sprong in het water te besparen. Of wordt het zulk mooi weer
dat een sprong in het water juist erg gewenst is?
Wij zorgen voor lekker gekoelde drankjes, soep en heerlijke broodjes.
Toegang is gratis! Tot zondag 19 augustus 10.30 uur bij de Oude Toren.

DOEN! KPJ Nederwetten: 90 jaar!

Herinneren jullie het je nog? In 2014 vierden we het 85 jarig bestaan van
onze vereniging. We startten toen het grandioze feestweekend met een
stratenplaybackshow. Er waren fantastische optredens. Wie herinnert zich
het winnende team van de Hoekstraat in hoelahoep rokjes nog? Of de
Hofjes met de levensechte versie van Thriller? Op zaterdag kon er in de
feesttent gekaart worden terwijl de jeugd zich buiten vermaakte met
waterspellen en springkussens. ’s Avonds zorgde de Millstreetband voor
een erg gezellige feestavond. De Nederwettense straten verzamelden zich
op zondag voor tien spannende, gezellige en afwisselende spelletjes. De
eerste prijs ging naar team Esrand. Tot in de late uurtjes werd er nog
gedanst en gefeest! Het was een waanzinnig feestelijk weekend!
Ook in 2019 willen we weer een feestweekend voor het hele dorp
organiseren. De eerste voorbereidingen zijn gestart. De datum is gepland:
vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 juni 2019. Save the date!
Heb jij een leuk idee? Wil je meehelpen met de voorbereidingen? Of wil je
tijdens dit feestweekend de handen uit de mouwen steken en helpen er
weer een gezellig feestje van te maken? Dan zijn we op zoek naar jou!
Stuur ons een mailtje, dan nemen we contact met je op. We gaan er weer
een gezellig weekend van maken!
www.doennederwetten.nl

info@doennederwetten.nl

