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Herfst 2014
Amice,
Na een mooi voorjaar, een fantatische zomer een hele mooie nazomer gaan we ons toch
weer richten op activiteiten gedurende de “donkere” maanden.
Diegene die vrijdags meedoet met de Reünisten of andere training weet dat er nog volop
wordt getraind in broek en shirt. Voor het trainingspak is het nog gewoon te warm en de
3e helft is nog steeds oer-gezellig. Voor diegene die twijfelt, schroom niet, schoenen uit
het vet en elke vrijdag om 19.15 uur wordt er een variant 7:7 gespeelt. Je bent welkom!
De volgende activiteiten zijn gepland voor de komende tijd:
1. Herfstbock Proeverij op vrijdag 14 november a.s.
Vrijdag 14 november a.s. vindt de jaarlijkse bockbier proeverij plaats. Nadat we afgelopen
seizoen kozen voor ca. 6 bokbieren per avond gaan we nu naar iets andere fomule en wel
een Bier en Food proeverij. Er worden 4 bokbieren geproefd en elke bok gaat gepaard
met een hapje waarin het betreffende bokbier is verwerkt.
De avond begint om 21.15 uur en deelname is uitsluitend voor (nieuwe) Reünisten.
i.v.m. de hapjes is inschrijving zeer gewenst. Dit kan t/m 9 november a.s.
Inschrijven graag bij onze secretaris Gejo Nanninga. gejo.nanninga@gmail.com;
Dit is een late aankondiging om te kijken of we nu meer deelnemers c.q. genieters mogen
begroeten onder het mom “ik moet me maar direct aanmelden”
2. 35+ / 45+ Najaarsjaarscompetitie
Ook dit jaar doet de ”Reünistenteams 35+ / 45+-jong” met mannen als Idema, Poeisz,
Westers en Boon mee. Dit team heeft nu een geduchte tegenstander gevonden in Be
Quick resp. Helpman.
Vrijdag 7 november zijn ze op het eigen sportpark Coendersborg te bewonderen

3. A.L.V. Januari 2015
Onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering wordt ook dit jaar weer gehouden op de dag
dat de moedervereniging haar Zaalvoetbaltoernooi én de Nieuwjaarsreceptie houdt.
Dit wordt gepland op zaterdag 3 januari 2015.
We beginnen een half uur eerder om meer tijd te hebben voor de snert+bok na de ALV.
Dus ontvangst om 17.00 uur met koffie en kauke en start vergadering om 17.30 uur.
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