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                         opgericht 13 augustus 1937 
 

Nieuwsbrief: mei 2022 

 
 

Aan onze leden en donateurs  

 

Uitslag Paasklaverjastournooi van 15 april 2022. 

Deelname was dit jaar opengesteld voor iedereen die eens een avondje gezellig een kaartje 

wilde leggen. Dit resulteerde in 26 deelnemers die op het eind van de avond allemaal met een 

prijs(je) naar huis zijn gegaan. 

1e prijs dhr.  H. Spanhak    met 5.240 punten            

2e prijs mw.  R. Hegeman  met 5.035 punten 

3e prijs mw.  D. v.d. Veen  met 5.009 punten 

 

Einduitslag klaverjascompetitie seizoen 2021-2022. 

Het klaverjasseizoen 2021/2022 is vanwege corona nogal grillig verlopen. Uiteindelijk heeft 

de groep van 24 deelnemers maar 17 keer kunnen kaarten. 

De uitslag van deze bijzondere competitie is als volgt. 

1e prijs mw. G. Strijker     met 79.828 punten en 22 sprinten 

2e prijs dhr.  J. Harkink     met 78.611 punten en 18 sprinten 

3e prijs mw. A. v.d. Ploeg met 77.152 punten en 17 sprinten 

 

Buurtreis 7 mei 2022. 

Om 07.30 uur vertrok de bus met 45 inzittenden naar strand- 

paviljoen Struin te Schoorl voor koffie met appelgebak.  

Rond 11.00 uur stapte iedereen vervolgens in de Zonnetrein  

voor een 1,5 uur durende rondrit met gids, door de bossen, en 

heide van de Schoorlse Duinen. Na de prachtige duintour kon de groep om 12.45 uur 

aanschuiven voor een heerlijke lunch met natuurlijk soep en kroket. Daarna werd er aan de 

liefhebbers nog een uurtje de gelegenheid geboden om uit te waaien of pootje te baaien op 

het strand waarna rond 15.45 uur de bus vertrok naar Partycentrum De Haas uit Elburg waar 

iedereen kon genieten van een 3-gangen diner. Mede door het mooie weer kunnen we ook 

nu weer spreken van een geslaagde dag waarbij iedereen om 20.00 uur weer rozig en vol- 

daan naar huis toe kon gaan. 

 

Najaarsreis 27 augustus 2022. 

                              De “najaarsreis” vindt dit jaar plaats op zaterdag 27 augustus. 

                              Laat u wederom verrassen en geef u op door middel van bijgaand aan- 

                              meldingsstrookje bij dhr. H. v.d. Ploeg. De reis kost € 45,- per persoon. 

                              Zodra u € 25,- per persoon betaald komt u op de deelnemerslijst en is de 

                              boeking definitief. Ook dit keer geldt weer VOL = VOL.  

Opgave is mogelijk t/m 30 juli 2022. 

 

De Rommelmarkt van 30 april 2022 is goed verlopen en wij kunnen terugzien op een 

prima opkomst en een mooie opbrengst. 

De door AH gesponsorde boodschappenmand ten bedrage van € 28,04  

is gewonnen door mw. G. de Vries-Wassink.  

Zij had een bedrag van € 27,15 aangegeven en zat er dus slechts € 0,86 naast. 

De krentenwegge met een gewicht van 2.178 gram is gewonnen door mw. Sylvia Spijker. 

Zij dacht dat de krentenwegge 2.200 gram zou wegen en zat er dus 22 gram naast. 

 

En dan nog even herhaling van data vanwege ons 85-jarig jubileum in 2022: 

Zaterdag 13 augustus om 14.00 uur vlag hijsen en kranslegging. 

Zaterdag 20 augustus van 11.00 tot 16.00 uur Buurtfeest in Larixpark. 

Zaterdag 10 september van 14.30 tot 16.30 uur receptie en  

Zaterdag 10 september s'avonds vanaf 20.00 tot 24.00 uur de feestavond.  

 

 

 

                  Voor vervolg zie achterkant 

https://nl.123rf.com/photo_29340414_illustratie-van-een-boze-dolle-stier-opladen-van-voren-gezien-op-witte-achtergrond-gedaan-in-cartoon.html?vti=micahkkj1cdnztj57a-1-41

