Nieuwsbrief april 2018
Vorig weekend was het duidelijk. Je zag iedereen weer naar buiten
komen. Er werd buiten geklust, de tuintegels gespoten en snoeiwerk
gedaan. We hebben zin in de zomer!
Dit is dan ook al weer de laatste nieuwsbrief van het winterseizoen
2017/2018. We kunnen terugkijken op een mooi seizoen met gezellige
activiteiten, goed gevulde trainingen en een prachtige wintersportreis naar Arabba in
Italie. Bijna tijd voor de zomerstop........ maar niet voordat we met elkaar de strijd
hebben aangebonden met de jeu-de-boules ballen.

Jeu-de-boules: zondag 3 juni
Het laatste evenement van het seizoen! Zondag 3
juni is onze beroemde en altijd gezellige jeu-deboules middag/avond gepland.
Vanaf 15.00 uur barst de strijd met de ‘boules’
los. De kosten bedragen € 15,00 per persoon.
Daar heb je een gezellige middag en avond voor
een warm/koud buffet en drankjes, midden in het
mooie groene Reeuwijk.
We zijn weer te gast bij de skihut van Dirk
Vergeer, Kerkweg 11, Reeuwijk-Dorp (parkeren bij de Hervormde Kerk).
Kom je ook? Geef je dan op vóór 18 mei. Aanmelden kan hier.

Trainingen
De binnen-trainingen zijn inmiddels gestopt. Buiten trainen we nog even door. De laatste
training Powerwalk is op woensdag 30 mei. De hardlopers sluiten op zondag 27 mei het
seizoen af. In september beginnen de trainingen weer. Eind augustus vind je alle
gegevens over het nieuwe seizoen 2018/2019 op de website.

Tot slot
Het bestuur is al weer volop bezig met het nieuwe seizoen maar voor jullie is het nog niet
zover. Eerst maar eens genieten van een heerlijke zomer. We hopen jullie tijdens de jeude-boules middag op zondag 3 juni te zien. Ben je daar niet bij, dan wensen we je vanaf
hier alvast een fijne zomervakantie. We zien iedereen in september weer graag gezond,
fit en fris aan de start verschijnen.
Tot dan!

Roos Boogaard
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