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Het is al weer een jaartje later en de activiteiten commissie heeft weer een druk jaar achter de 

rug. Binnenkort komen wij al weer bij elkaar om het nieuwe seizoen voor te bereiden. Een van 

de eerste punten die wij zullen behandelen is de kerstloterij. Het lijkt natuurlijk erg vroeg 

maar de loten moeten vroeg besteld worden en de prijzen moeten dan ook bekend zijn. 

Hopelijk vinden wij weer veel vrijwilligers die ons willen helpen om de loten in ons dorp te 

verkopen. 

 

Onze zeer populaire PleeBek show avond werd op 22 november gehouden. Dit jaar deden er 

weer 7 acts mee en de avond was net zo gezellig druk als alle voorgaande jaren, reden genoeg 

voor ons als commissie om deze avond dus ook in stand te houden. 

Onze enthousiaste jury dit jaar waren drie werknemers van strandrestaurant Nederzandt en 

zij waren zeer onder de indruk van onze Zilker talenten.  De 3 winnaars waren –  

 

1. Long Tall Ernie and the Shakers –“Do you remember” 

Kees en Yvonne van Saase, Jose Verhoeven en Paul van Haaster  

 

2. The Snow Boys – “Toen ik je zag” 

Glenn Nederstigt, Andy Otte, Nick van Westerop en Mark van Saase 

 

3. Plien & Bianca –“Loving You” 

Yvette Geerlings en Marieke Roeleveld 

 

13 december was de avond van de Kerstkien en het bekendmaken van de winnaars van de 

kerstloterij. Dit jaar één week eerder als andere jaren en het was bijzonder druk bezocht en alle 

prijzen hadden gretig aftrek.  

 

De medewerkers avond werd dit jaar gehouden op 21 maart. Wat een fantastische avond! De 

genodigden waren te gast bij een Hollywood Oscaravond. Ruben Faber heeft weer op zeer 

professionele wijze een quiz in elkaar gezet die gepresenteerd werd door, wij kunne wel zeggen 

“huis-showmaster” Ton van Meurs. Ondertussen liep er een goochelaar door het publiek die 

verbazingwekkende trucs toonde. Alle aanwezigen hebben genoten en daar gaat het om want 

de vrijwilligers mogen best beloond worden voor alle hulp het jaar door. 

 

Kees Bartels toernooi werd gehouden op 29 mei, Hemelvaartdag. Wat was het koud! Maar 

iedereen (24 teams!!) kwam en het was weer heel gezellig. Omdat het dit jaar 40 jaar geleden 

was dat Kees Bartels overleed werd er een speciale tintje aan de dag gegeven - zanger (Timo 

Martin) kreeg de menigte warm. Broers en zussen van Kees Bartels kwamen van ver en 

waardeerde dat deze dag nog steeds herdacht wordt. In totaal 347 mensen aten mee van de 

barbecue – alweer een record!  

 



In het nieuwe seizoen zullen wij naar het nieuwe clubhuis/kantine verhuizen. Voor ons weer 

spannend om te zien hoe alle activiteiten aangekleed zullen gaan worden in de nieuwe ruimte.  

Wij hebben er hierdoor dit jaar nog meer zin in! 

 

Het Activiteiten Commissie 


