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Zeswekenbrief
Nieuws, activiteiten en mededelingen van AVH

Muziek Bingo
Op het jaarfeest rond
19.30 uur kan je mee doen
aan een leuke muziek
bingo. Peter Breure zal
muziek fragmenten
draaien van ongeveer 15
seconden. In die 15
seconden moet je het het
nummer en/of de artiest

Jaarfeest op 16 Juni
Uiteraard is er ook dit jaar weer een AVH jaarfeest. Op 16 juni zijn er
allerlei leuke activiteiten voor jong en oud. We hebben gekozen voor het
thema “Tropical beach” en hetzelfde concept als in 2016.

herkennen en aankruisen
op je bingo blad. Als al
jouw 30 fragmenten
voorbij zijn gekomen en jij
hebt ze herkent dan hebt

je bingo en dus de eerste
editie van de AVH muziek
Vanaf 15.00 starten we met de activiteiten. Je kan deelnemen aan een workshop low&slow bingo gewonnen! De
barbecuen op een originele Amerikaanse smoker. Onder begeleiding van 2 pittmasters leer je de fragmenten volgen elkaar
fijne kneepjes van deze manier van barbecuen. Ook gaan we met een ploegje een echte Spaanse snel op dus je moet goed
paella bereiden. Als je hier het fijne van wilt weten…schuif aan! Wil je gewoon relaxed een drankje bij de les blijven
komen doen dan kan dat ook gewoon natuurlijk. Alles wat bij de 2 workshops gemaakt wordt zal
gezamenlijk genuttigd worden. We hebben een DJ ingehuurd voor wat zomerse achtergrondmuziek Dit spel wordt
en het mooie weer is reeds besteld….Oh ja, voor de kinderen staat er natuurlijk een springkussen!
georganiseerd door Lilian
van Driel en Peter Breure.

16-6

16-6

16-6

SLUSHPUPPIES

COCKTAILS

SANGRIA

Old school! Mix je eigen
slushpuppy op het
jaarfeest.

We hebben een
professionele bartender
ingehuurd die een
cocktail voor je maakt.
Zelf leren? Ook dat kan!

Uiteraard mag echte
Sangria niet ontbreken op
een zonnig feestje.
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Privacy policy van
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maar vooral om een gezellig weekend met
elkaar te beleven. Motorblok werpen,
zeepkisten race, een muziek quiz, niets was
te gek. Gelukkig werkten de weergoden
mee en liet de zon zich veelvuldig zien!

In verband met de onlangs aangepaste EU
richtlijnen m.b.t. de verwerking van
p e r s o o n s g e g e v e n s h e e ft AV H e e n
verklaring opgesteld hoe de vereniging
omgaat met de gegevens van haar leden.
De privacy policy van de vereniging kan
hier gedownload worden: Privacy policy
AVH
Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn
dan kan er contact worden opgenomen
met een bestuurslid via de contactpagina
op de website.

Geslaagd Waggel
evenement
In het Hemelvaart weekend barste de
ijsbaan uit z’n voegen van de lelijke
Eenden, mooie Citroënen, bungalowtenten
en caravans. Uit het hele land kwamen
liefhebbers samen om hun auto te showen

Nieuws?
Iets te melden voor de site of de
Zeswekenbrief? Stuur een berichtje naar
info@avheerjansdam.nl of een app naar
06-50463118 Punten voor in de agenda,
foto’s, gebeurtenissen die je wilt delen,
alles is welkom.

UIT DE OUDE DOOS…..
11 jaar geleden op 16 Juni 2007 kon je op het
jaarfeest duiken met perslucht. Onder begeleiding
van een instructeur kon je duiken in een speciale
container die op de parkeerplaats voor ’t Hok was
neergezet. Menig AVH lid heeft daar de nodige
duik ervaring opgedaan.

Barrooster Dinsdagavond

Barrooster Zondagmiddag
Datum

Barkeeper(s)

Datum

Barkeeper

27 Mei

Dennis&Nel

29 Mei

Mauri&Bob

3 Juni

Lilian&Rianne

5 Juni

Dik&Chris

10 Juni

Ronnie&Bart

12 Juni

Jan&Marco

17 Juni

Peter Breure

19 Juni

Karel&Patrick

24 Juni

Chris&Marcel

26 Juni

Robert&Twan

1 Juli

Dennis&Nel

3 Juli

Niels&Dusty

8 Juli

Arie&Arie

10 Juli

Frans&Rob

15 Juli

John&Vanessa

17 Juli

Jan&Ronald

22 Juli

Ronnie&Bart

24 Juli

van Dongen&vd Ende

29 Juli

Carola&Mano

31 Juli

Marvin&Robert

5 Augustus

Sabrina&Dennis

7 Augustus

Gerard&Leo

Agenda algemeen
Datum

Klusdagen in en om ’t Hok
Datum

2 Juni

EMM Kofferbak verkoop

3 Juni

Hoefijzere HJD-Den Dill

16 Juni

AVH Jaarfeest

6 Juli

KJS

11 Juli

De Ark

18-Augustus

Open water zwemmen

26 Mei GAAT NIET
DOOR!

Klussen binnen/buiten

22 September

Klussen binnen/buiten

27 Oktober

Klussen binnen/buiten

24 November

Klussen binnen/buiten

15 December

Klussen binnen/buiten

