
 

 

 

 

Spelletjesdag 14 juli 2018 

 

De 2e cyclus is alweer bijna voorbij, met als afsluiting het jubileum weekend! We hebben op 

de spelletjesdag van 10.00 uur tot ong. 14.00 uur een leuk programma in elkaar gezet, 

vergelijkbaar met het 50 jarig jubileum, maar ook met nieuwe spellen!  

 

Van alle verschillende cursisten hebben we groepen samengesteld uit de diverse disciplines.  

Bij deze groepen zit telkens een groepsleider. Deze groepsleiders worden aan het begin van 

de dag even naar voren geroepen, opdat de rest van de groep kan aansluiten. (Er komt nog 

een lijst met groepenverdeling) Iedereen wordt voorzien van 1 muntje voor koffie of thee, 

met iets lekkers erbij. Vervolgens gaan we naar de spellen. De groepen hebben telkens 12 

min voor een spel en draaien op ons teken door, naar het volgende spel of (korte) pauze. 

Gedurende de tijd van het spel, mogen verschillende combinaties om beurt deelnemen aan 

het spel, het beste resultaat telt, waarbij de groepsleider er op let, dat alle combinaties 

ongeveer even vaak aan de beurt komen. Overleg waar jij denkt dat jullie goed in zijn.   

 

Tussen de middag volgt nog een pauze.  

 

Er zijn verschillende kramen met leuke spullen en in de kantine een professionele fotograaf, 

die de hondjes gratis op foto zet, waarna je later zelf kan beslissen of je 1 of meerdere foto’s 

wilt bestellen. 

 

Ook hebben we gedurende  de dag een grote loterij met prachtige prijzen. O.a  een 

weekendje weg op camping de havixhorst incl. een gratis speurles, bonnen van verschillende 

eetgelegenheden, slager, visboer, bakker, parfumerie, carwash, livera, kledingzaak de 

jongens, enz. Daarnaast leuke spullen, zoals bv een  bbq, taart, boodschappentas, wijn, echt 

te veel om hier allemaal te benoemen, maar een ieder die er aan heeft bij gedragen, 

bedankt!  

De loten worden verkocht voor €1.00 p/s en 6 voor €5.00. 

 

Ook staan deze dag in de kantine en buiten bij de hamburgerplaat, weer geweldige 

vrijwilligers klaar om u te voorzien, van een drankje en/of een hapje. 

 

Samen maken we er weer een onvergetelijk gezellige dag van! 


