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IJsbaan under 
construction… 
Vanaf 3-12 staat de 
baan naast ons clubhuis 
weer onder water. Nu 
maar duimen voor een 
beetje vorst! 

IJsclubleden 
Gaan we deze winter 
weer genieten van een 
volle baan inclusief 
volop ijspret? Volgens  
onze  ijsmeester Gerrit 
kunnen we begin van 
Februari schaatsen… 

“Na de Kerst” 
Klaverjassen 
Op 29 December kan je 
klaverjassen.Ook dit jaar 
staan er weer mooie 
prijzen klaar. ’t Hok is 
open om 19.30. 
Inschrijven kan je aan de 
bar. 

TOP 2000 CAFÉ 
Vanaf 16.00 gezellige 
muziek uit jouw jeugd. 

Vanaf 19.00 is er 
huisgemaakte 
erwtensoep!

30-12

OUDEJAARSBORREL 
Tussen 16.00 en 19.00 

2017 nog even 
doornemen en 

proosten op een 
geslaagd jaar.

31-12

Op de eerste dag 
ven het jaar de 

traditionele 
nieuwjaars receptie 

tussen 14.00 en 
17.00

1-1

Mensen die al wat langer lid zijn kennen de Zeswekenbrief nog wel. Van 
een gestencilde versie naar een geprinte versie naar een hele tijd niets. 
Nu eindelijk terug in een digitale versie!

Via een mailprogramma ga je de vernieuwde Zeswekenbrief ontvangen in je mailbox. 
Ook zullen we telkens een actuele versie aanbieden als download via onze website 
www.avheerjansdam.nl. We gaan via deze weg communiceren met de leden over alle 
activiteiten van AVH en de IJsclub. Mogelijk verschijnen er gedurende een IJsperiode 
en kort daarvoor extra edities omdat er dan uiteraard veel meer te communiceren 
valt!

http://www.avheerjansdam.nl
http://www.avheerjansdam.nl


 

Bargedeelte in ’t Hok 
rookvrij vanaf 2-1-18 
De aanbouw (de “niet serre” voor insiders) 
is vanaf 2 Januari 2018 een rookruimte. Er 
is een afzuigsysteem in bestelling. Zodra 
alles binnen is zal e.e.a.geïnstalleerd 
worden 

’t Hok open op 2e Kerstdag 

Op 26-12 vanaf 15.00 kan je terecht voor 
een drankje feestelijk hapjes. Peter Breure 
zal zorgen voor de bardienst en uiteraard 
voor sfeervolle kerstmuziek. 

Top 200 Café op 30 December 

30-12 vanaf 16.00 kan je de leukste platen 
en clips uit de top 2000 horen en zien. Als 
je nog vinyl in de kast hebt liggen dat je 
weer eens wilt horen…neem mee! We 
hebben de pick-up maar weer eens uit het 

stof gehaald. Vanaf 19.00 uur is er 
huisgemaakte erwtensoep met spek en 
worst!  

“ Er is een mooie rook-
ruimte gecreëerd in de 
aanbouw direct naast 
de bar ”

Zeswekenbrief         18 december 2017

UIT DE OUDE DOOS….. 
Op deze plek willen we graag uitspraken, stukjes tekst of ander leuke 
gebeurtenissen uit het verleden van de club plaatsen. Een leuke foto 
of een mooi filmpje is uiteraard ook welkom! Je kan de bestanden 
mailen naar avheerjansdam@gmail.com 

Hiernaast zie je een foto van de allereerste nieuwjaarsduik in de Waal 
achter  ’t Hok. De foto is genomen op 1 Januari 2010. Het was net 
boven nul met een water temperatuur van 6 graden Celsius . 
Gelukkig hadden we voldoende koud bier om op te warmen na de 
duik ;-) 


