AGENDA
We hebben weer heel veel plezier beleefd aan de Wèttegij’t Quiz. In deze
nieuwsbrief willen we nog even stil staan bij de quiz maar ook bij andere
activiteiten die we de afgelopen tijd hebben georganiseerd.
Daarnaast staan er ook nog vele leuke activiteiten op ons programma. Meer
hierover vind je in deze nieuwsbrief maar natuurlijk ook op onze internet
site en op onze nieuwe Facebook pagina (vergeet niet om ons te volgen!).

Wèttegij’t?! Quiz

Het was voor ons wel even spannend; de Wèttegij’t Quiz 2017. De eerste
quiz was een groot succes. Maar zou de tweede quiz minstens net zo leuk
worden als de eerste? Als we af mogen gaan op alle reacties die we hebben
ontvangen, is het antwoord: ja het was weer een erg leuke Wèttegij’t Quiz!
Het deed ons goed om iedereen zo enthousiast bezig te zien met het maken
van het quizboek. Maar ook buiten op straat, op de Sint Jozefschool en in
de Lambertuskerk heerste een erg gezellig sfeertje. Minstens net zo gezellig
was het op zaterdagavond. Na een spannende laatste opdracht volgde
eindelijk de ontknoping! De winnaar van de Wèttegij’t Quiz 2017 is het
team: The Outlaw! Via deze weg willen we hen nogmaals van harte
feliciteren met deze overwinning!
We hadden dit evenement niet kunnen organiseren zonder de hulp van
velen! Hierbij willen we iedereen van harte bedanken voor zijn/haar hulp!
Graag organiseren we in 2018 weer een Wèttegij’t Quiz. Deze staat gepland
voor: vrijdag 6 april en zaterdag 14 april. Noteer dit alvast in je agenda!

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

Jeugd
We hebben een erg gezellige groep jeugdleden. Voor hen hebben we de
afgelopen periode diverse activiteiten georganiseerd. We zijn gaan bowlen,
hebben samen geknutseld en hebben een spannende bingo-avond gehad.
Maar de allerleukste activiteit was misschien wel het jaarlijkse jeugdkamp.
Dit jaar vertrokken we met ongeveer 25 kinderen een weekendje naar een
kampeerboerderij in Elsendorp. Mede dankzij het zonnige weer was het een
super cool kamp!

Sportveldje

Misschien hebben jullie het al gezien. Het sportveldje, naast de kerk, heeft
een grote opknapbeurt gehad. Het hekwerk is verbeterd, de goals zijn
vernieuwd en ook het asfalt heeft een opknapbeurt gehad. Het veld oogt
veel beter! We zijn hier heel erg blij mee! Hiervoor ook dank aan de
dorpsraad. Iedere dinsdagavond om 18.30 uur hebben we een sport-en
spelavond met onze jeugd. Nu het veld is opgeknapt en het weer beter is
geworden, sporten we graag weer buiten! We hopen dat het veldje er nog
lang netjes uit blijft zien!
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