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Nieuws, activiteiten en mededelingen van AVH

Belgisch bier
proeven in ’t Hok
Op zaterdag 24 Maart
kan je in ’t Hok terecht
voor een bierproeverij.
Er worden een aantal
biertjes geserveerd met
bijpassende kaasjes en
hapjes. De deur is open

Actuele situatie ijsbaan
Tijdens de storm van 18 Januari zijn er een aantal bomen langs de
ijsbaan omgewaaid. Het spreekt voor zich dat we hier als IJsclub
Heerjansdam geen gemak van hebben.
De bomen langs de ijsbaan zijn al jaren slecht. Als vereniging hebben we de gemeente hierop
al meerder malen aangesproken. Volgens ons moesten de bomen gekapt worden omdat er een
gevaar voor de veiligheid dreigde. Sinds een paar maanden heeft de gemeente een bordje
geplaatst dat het niet langer veilig is het Waalpad te betreden…Dit geeft dus ook problemen
voor de ijsbaan. Tijdens de storm op 18 Januari bleek hoe slecht de bomen waren. Het
wachten is nu op de gemeente (of het waterschap) om de bomen definitief weg te halen zodat
de situatie weer veilig is. Wij houden je op de hoogte!
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80/90

Vanaf 20.00 de beste
muziek uit de mooie jaren
80/90. Beenwarmers en
veiligheidsspelden
toegestaan ;-)
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PAAS KLAVERJASSEN

12 UUR KLAVERJASSEN

Op goede vrijdag kan je
weer kaarten om de
mooiste prijzen. Deur is
open om 19.30, om 20.00
begint de eerste ronde.

Het jaarlijkse spektakel in
’t Hok. Wie gaat er dit jaar
met de eer strijken? 12
uur lang kaarten met een
perfecte catering.

om 15.30 en om 16.00
gaat de eerste fles open.
Wel even opgeven via
info@avheerjansdam.nl
of aan de bar.

Wie kent dit logo
nog?
Op de buitenkant van ’t
Hok ga je binnenkort
een oude bekende
tegenkomen. Het oude
Triplicate logo wordt op
de luiken bevestigd.
Tegenwoordig is dit het
logo van disco
Montmartre. De heren
van de afdeling
“facilitair’ zijn hier druk
mee bezig.
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Bargedeelte in ’t Hok
rookvrij!
Zoals je in de vorige editie hebt kunnen
lezen is de bar in ’t Hok rookvrij vanaf dit
jaar. In de rookruimte kunnen je naar
hartelust paffen, de afzuiging is besteld en
wordt binnenkort geïnstalleerd. Op dit
moment is vanuit de overheid een
discussie gestart rookruimtes te gaan
verbieden. Vanuit Horeca Nederland is hier
protest tegen aangetekend. Het bestuur
zal deze discussie op de voet volgen.

We

80/90 jaren avond

Klaverjassen
Er staan weer 2 klaverjas evenementen op
de agenda. Op 30 Maart (Goede Vrijdag)

Op 17 Februari kan je komen dansen op

kan je in ’t Hok terecht voor het Paas
klaverjassen. Voor 14 April staat het

muziek uit de mooie jaren 80/90. Van punk

jaarlijkse 12 uurs klaverjassen gepland.

tot gabber en van disco tot glamrock. Alle

Deze dag is altijd goed bezocht door

stijlen zullen voorbij komen. ’t Hok is open
vanaf 20.00 en gaat past weer dicht als de

kaarters maar ook door bezoekers die

muziek op is…..kortom…KOMEN!

deelnemers door de moeilijke uurtjes heen
helpen. De aanvang van dit evenement is
8.00 en om 20.30 ’s avonds zal de winnaar
gehuldigd worden.

UIT DE OUDE DOOS…..

Op het AVH jaarfeest 2010 hadden we naast de traditionele BBQ een
heksenketel vol met Heerjansdams draadjesvlees en allerlei groentes.
Deze viel goed in de smaak! Op de foto hiernaast zie je Marcel ter Mors
die de pan destijds bewaakte met z’n leven ;-)
Ook dit jaar staat er weer een Jaarfeest op de planning en wel op 16
juni. Net als de voorgaande 2 jaren gaan we met een groepje creatieve
leden aan de gang om weer een mooi programma te bedenken.
Wil je meedenken? Stuur even een mailtje naar info@avheerjansdam.nl
en je ontvangt een uitnodiging voor het eerste overleg in Maart.

Barrooster Dinsdagavond

Barrooster Zondagmiddag
Datum

Barkeeper(s)

Datum

Barkeeper

18 Februari

Peter Breure

20 Februari

Mauri&Bob

25 Februari

Lilian&Rianne

27 Februari

Dik&Chris

4 Maart

Dennis&Sabrina

6 Maart

Jan&Marco

11 Maart

Peter Vlasblom

13 Maart

Twan&Patrick

18 Maart

Jacco Groenendijk

20 Maart

Niels&Dusty

25 Maart

Ronnie&Bart

27 Maart

Robert&Peter

1 April

Carola&Mano

3 April

Frans&Rob

8 April

Peter Breure

10 April

Jan&Ronald

15 April

Dennis&Nel

17 April

Marvin&Robert

22 April

Chris&Marcel

24 April

Niels&Richard

29 April

John&Vanessa

1 Mei

Gerard&Leo

Agenda algemeen

Klusdagen in en om ’t Hok
Datum

Datum
17 Februari

70/80 party

24 Februari

Klussen binnen/buiten

19 Februari

Vergadering STAR

24 Maart

Klussen binnen/buiten

4 Maart

Vergadering bestuur

21 April

Klussen binnen/buiten

30 Maart

Paasklaverjassen

26 Mei

Klussen binnen/buiten

21 April

12 uur Klaverjassen

22 September

Klussen binnen/buiten

9 tm 13 Mei

Citroenclub NL (Waggels)

27 Oktober

Klussen binnen/buiten

2 Juni

EMM Kofferbak verkoop

24 November

Klussen binnen/buiten

16 Juni

AVH Jaarfeest

15 December

Klussen binnen/buiten

