Je leest de 4e Haltergrepen van 2019
Wist je dat…
…. de nieuwe contributie per 1 juli voor
algemene leden € 8,00 en senioren € 35,00 per kwartaal is geworden?
….de vereniging nog steeds op zoek is naar een secretaris? Lijkt het je leuk, neem dan contact
op met het bestuur.
….je bij de Halter nu ook zo’n mooi club T-Shirt voor €15,00 of een Halter badhanddoek voor
€12,50 kan bestellen?

Oproep voor vrijwilligers:
Om de kosten zo laag mogelijk te houden wordt er veel werk verzet door de
vrijwilligersploeg. Voor de komende tijd moet er veel aan het pand geschilderd worden.
Hiervoor zoeken we nog vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken. Wil je deel
uitmaken van deze geweldige en gezellige ploeg, neem dan contact op met de
bouwcommissie.
VrijwilligersBBQ:
Ieder jaar houden we aan het eind van de vakantie een BBQ voor de mensen die zich
belangeloos inzetten voor de vereniging. Dit jaar was dat op 24 augustus. We troffen het met
het weer en we hebben de hele avond buiten kunnen zitten. Het was een gezellige avond. Er
werd zelfs nog even geworsteld (tja, we zijn nu eenmaal een worstelvereniging)
Activiteiten bij de Halter:
Het is nog vroeg, maar gezien dit alweer de laatste Haltergrepen van 2019 is, kondigen we
alvast de nieuwjaarsreceptie aan. Deze zal plaatsvinden op zondag 12 januari 2020 van
14.00-17.00 uur. Houdt het infobord in de sportzaal in de gaten voor verdere info.
Babynieuws:

Op 1 september 2019 is onze Jiu Jitsu trainer Dion Eerenberg papa geworden van een
prachtige zoon Davi Caïo.
Dion en Laura van harte gefeliciteerd!
Slaapfeest jeugd:

Op vrijdag 5 juli is het slaapfeest voor de jeugd geweest. Het was mooi weer, dus hebben we
leuke buitenactiviteiten gedaan, zoals een waterballonnen spel, glijden op de waterglijbaan,
een puzzeltocht en vuurtje stoken in de vuurkorf. Later op de avond hebben we binnen nog
Twister gespeeld, ’s nachts dansles gekregen en sommigen hebben zelfs nog geslapen.
Worstelen/sambo:
In 2020 gaat Nederland proberen het WK Sambo voor masters te organiseren in Den Haag.
Oud ijzer:
Heeft u oud ijzer of andere bouwmaterialen over? Op dinsdag is onze bouwploeg de hele
dag aanwezig om dit in ontvangst te nemen.

