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Het duurt nog even, maar de eerste voorbereidingen voor de Wèttegij’t 
Quiz zijn gestart! Meer hierover vindt u op de achterzijde van deze 

nieuwsbrief. Verder willen we in deze nieuwsbrief kort terug kijken op een 
aantal leuke activiteiten, kijken we vooruit naar de komende activiteiten en 

vertellen we meer over de activiteiten van onze jeugdleden. 
Voor meer of andere informatie verwijzen we jullie graag naar onze 

website, of de Facebook pagina van DOEN! Nederwetten (vergeet niet om 
ons te liken en te volgen om niets (meer) te missen!).  

 
Touwtrekken over water 

Op zondag 20 augustus organiseerden we voor de 38ste keer touwtrekken 

over water. Ook nu was het een gezellige activiteit met enthousiaste en 
fanatieke teams. Behalve voor de teams, was het ook voor het publiek 

een erg geslaagde dag. De teams waren erg aan elkaar gewaagd en 
zorgden zo voor spannende en verrassende wedstrijden! Wij verwachten 
dat een aantal teams uit is op revanche! Dat belooft veel spanning voor 

zondag 19 augustus 2018. Wij kijken er al naar uit! 

 

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 14 november 

2017 om 20.00 uur in de Koppelaar. De deuren gaan open om 19.45 uur. 
Let op: vol = vol! 

 

Jeugd 
De eerste activiteiten van het nieuwe seizoen zitten er helaas al weer op. 
We kijken terug op erg gezellige activiteiten zoals: pompoenen uithollen en 

deze zo eng mogelijk versieren, een (in)spannend bosspel en een erg 
griezelige spooktocht. Het animo voor deze activiteiten is erg groot en we 
zijn dan ook heel blij met zoveel enthousiaste jeugdleden. 

Sinds dit seizoen organiseren we geen wekelijkse sportavond meer, maar 
organiseren we maandelijks een actieve activiteit. Hieraan kunnen onze 

jeugdleden van 4 tot 16 jaar aan deelnemen. Er staan nog meer leuke en 
gezellige activiteiten op het programma, zoals natuurlijk ook het 
jeugdkamp. Wij hebben er zin in! 

 
Bent u enthousiast geworden of wilt u meer informatie over dit nieuwe 

concept, neem dan contact op met de jeugdcommissie: 
jeugd@doennederwetten.nl. 

 
 

 

 

 

AGENDA 

14 november 2017 
Kienen, de Koppelaar 
 
2018 
6 april 2018 
De Wèttegij’t?! Quiz: 
ophalen van het boek 
 
14 april 2018 
De Wèttegij’t?! Quiz: 
feestavond, prijsuitreiking 
en laatste opdracht 
 

 


