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Bij deze kijken wij graag terug naar de activiteiten die door de AC in het 
afgelopen seizoen zijn georganiseerd. 
 
Pleebekshow 
 
Vanwege aflopend animo de laatste jaren, en simpelweg te weinig 

aanmeldingen voor de pleebekshow van afgelopen jaar hebben wij helaas deze 

avond moeten annuleren. Aankomend jaar is de activiteitencommissie 

voornemens om andere invulling te geven aan deze activiteit. Hierover later 

meer.. 

 

Kerstkien 
 

Zoals voorgaande jaren is deze Kerstkienavond voor jong en oud en het blijft 

een gezellige avond. De prijzen waren weer beschikbaar gesteld door de vele 

sponsors, of zelf gemaakt door een enthousiaste groep vrijwilligers binnen Van 

Nispen en Coby de Haas en de Beukenlaan dames. Dit jaar is ook weer het 

succesvolle onderdeel bij de Bingo toegepast, bij één van de bingorondes 

waren alle prijzen ingepakt en dus wist niemand welk prijs hij of zij van de tafel 

meenam, dit bleek een wederom hilarisch te zijn.  

De loten verkoop gaat, gezien dat wij wel een klein dorp zijn, redelijk goed 

maar zou altijd beter kunnen. De prijzen zijn het meer dan waard. 

 

 

Medewerkers avond 

 

Dit jaar hadden wij als thema ‘Oh wat een jaren’. Een hele leuke avond met een 

quiz in dit thema.  

Een quiz in welke vorm dan ook blijkt altijd weer een succes te zijn. De hapjes 

kwamen van sponsor De Ruigenhoek. Kortom een gezellig en geslaagde avond. 

   

Kees Bartels Toernooi 

 



Het Kees Bartels Toernooi bij Van Nispen heeft dit seizoen alweer alle records 

verbroken. 

Dat het evenement zeer populair is in De Zilk en ook ver daarbuiten was al 

duidelijk bij de inschrijvingen. Vorig jaar was dit toernooi binnen 6 dagen 

volgeboekt, dit jaar binnen nog geen 2 dagen.  

En nog meer records werden verbroken, het aantal bbq-ende, in de derde helft, 

steeg dit jaar van 425 naar meer dan 500!   

Het was zeer gezellig op het Van Nispen terrein, nadat een DJ van feestcafé 

Madero het dansen had geopend, namen de VN-dj’s plaats in de vrachtwagen 

en het feest ging echt los. En dat op z’n Kees Bartels: bij de klanken van ‘The 

Night train’ gingen de tafels, stoelen, ladders dansend de lucht in. Wat een 

gezelligheid, wat een saamhorigheid. 

Dit jaar is de samenwerking aangegaan met feestcafe madero, waar na deze 

leuke dag ook nog een after party is gehouden, zelfs aan vervoer is gedacht 

door bussen in te zetten voor de geïnteresseerden. Ook dit feest is een groot 

succes geweest en iedereen is weer veilig thuis gekomen. 

 

Natuurlijk waarderen wij ook alle hulp van vrijwilligers die er mede voor zorgen 

dat onze activiteiten kunnen slagen. 

 

De Activiteiten commissie 

 


