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De laatste PleeBek show avond in de oude Spil kon weer genieten van een zeer groot
publiek. Niet zo verwonder lijk als je weet dat er dit jaar maar liefst 13 acts waren.
Eva van Dijk, Henk Jansen en Marco Pijnaker waren onze zeer enthousiaste jury en zij
hebben het niet makkelijk gehad.
Nr .1 werd uiteindelijk het nummer - DICKIN A BOXvan The Lonely Island ver tolkt door
Dennis Meiland, Jelle Vleugel, Jessie Arts en Pien Warmerdam.
Onze dank gaat ook dit jaar weer uit naar de mannen achter de bar –Theo Beelen,Theo
Bartels en Rob van Went.

Hoe zal deze avond eruit gaan zien in de nieuwe Spil?

Op 12 december hadden wij onze Kerstkien avond en voor het eerst in lange tijd werden
op deze avond de eerste vijf pr ijzen en public getrokken wat weer eens voor spanning in
de zaal zorgden.De opkomst was boven verwachting en de pr ijzen vielen weer in de
smaak, vooral de zelf gemaakte houten items gemaakt door Kees &co. De loten verkoop
gaat best goed maar door meer inzet van sommige leden zou dit makkelijk naar de 100%
kunnen gaan.Laten wij proberen dit te bereiken deze kerst.

Met het nieuwe jaar kon dan eindelijk VVvan Nispen gebruik maken van de nieuwe kanti
ne en wat een prachtige kantine is het geworden. Daarom werd er voor de medewerkers
avond op 1mei gekozen voor de thema ‘Oud &Nieuw’. Een feestelijk versierde kantine
met champagne als welkomst drankje en natuur lijk ook appelflappen.Er werd een leuke
speur/ puzzel quiz in elkaar gezet om de oude her inneringen op te halen en de nieuwe
kantine te verkennen.Al met al weer een heel gezellige en geslaagde avond.
Gezien dat deze avond in het leven is geroepen om alle vr ijwilligers te bedanken is het
lastig om mensen voor achter de bar te vragen. Inmiddels is het al heel wat jaar tjes dat
wij als bar personeel kunnen rekenen op een super leuk aantal gasten van ‘De
Godenzonen’en ‘DSLC’en daar zijn wij ontzet tend blij mee.Bedankt jongens!

Als laatste activiteit hadden wij het Kees Bar tels toernooi op 14 mei. Het weer was
fantastisch en het aantal spelers, bezoekers en mee barbecueënden was weer groter dan
andere jaren.
Natuur lijk hebben wij gezien dat sommige dingen beter kunnen volgend jaar maar voor
de eerste keer dit evenement organiseren op een nieuwe locatie ver liep alles eigenlijk
zonder problemen.

Wij, de activiteiten commissie hebben al weer veel leuk dingen bedacht voor het komend
seizoen en hebben er weer enorme zin in. Tot ziens in de nieuwe Spil.


