December 2013
Amice,
Een winter die maar geen winter wil worden en met de kerstdagen alweer achter de rug
hoop ik dat een ieder zijn/haar bezinning heeft gekregen om straks 2013 uit te luiden en met
een mooi glas bier of wijn het nieuwe jaar kan verwelkomen. Gelukkig hebben de reünisten
geen last van de nieuwe alcoholregels nix<18 dus hoeven we na onze ALV op 11 januari
a.s. geen pasjescontrole uitvoeren als we gaan genieten van een lekker bord klassieke
snert met een ambachtelijk bokbiertje erbij.

De volgende activiteiten zijn gepland voor de komende tijd:
1a. A.L.V. Januari 2014
Onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering wordt ook deze keer weer gehouden op de
dag dat de moedervereniging haar Zaalvoetbaltoernooi én de Nieuwjaarsreceptie houdt
op zaterdag 11 januari 2014 vanaf 19.00 uur. Om meer tijd te hebben voor de snert en bok
na de ALV beginnen een half uur eerder.
Dus ontvangst om 17.00 uur met koffie en kauke en start vergadering om 17.30 uur.
1b. Reünistendeelname Zaalvoetbal.
Eveneens op zaterdag 11 januari a.s. zullen we deelnemen met een Reünistenteam aan
het Zaalvoetbaltoernooi van Amicitia. Starttijd is om 10.00 in sporthal De Bam bij de
Verzetsstrijderslaan. Deelname voor Reünisten is kostenloos.
Opgave graag via onze voorzitter Jaap: jaap.vanderweide@grunn-speciaalbier.nl;
4. In februari 2014 een Wijnproeverij
Op zaterdag 16 februari 2014 organiseren wij een wijnproeverij waarbij bij elk wijntje een
toepasselijke tapas of hapje wordt geserveerd naast het bekende stokbrood en toast. Dit
is een week vóór de Krokusvakantie Noord.
16.00-18.00 Wijnproeverij
18.00-20.00 optioneel met elkaar een vorkje prikken
20.00-00.00 Krougentocht voor wie dat wil
Ook hiervoor is opgave noodzakelijk en wel via Gejo: gejo.nanninga@gmail.com.
5. In april 2014 zijn wij voornemens om een Bundesliga wedstrijd te bezoeken. Event.
kan dit worden omgezet in een last-minute bezoek naar Barcelone vanaf “Eelde”. Dit kan
indien een last-minute arrangement “vlieg-hotel-toegangskaart” interessant is.

Namens het Bestuur, een goede jaarwisseling gewenst.
Jaap van der Weide

