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N ieuwsbrief
juli
IN MEMORIAM
H elaas moeten we deze nieuwsbrief beginnen met somber
nieuws.
Op donderdag 6 juli ontvingen we het trieste nieuws dat
Paul Jacobs op 76- jarige leeftijd is overleden.
Paul, of ook zeker bekend als Pauw, was een zeer
gewaardeerd lid binnen de vriendenkring.
We zullen zijn aanwezigheid dan ook zeker gaan missen.
Tijdens de uitvaart was een indrukwekkend aantal leden
in VKS- shirt aanwezig. Dit werd door de familie Jacobs
erg gewaardeerd.

TERUGBLIK OP HET
OPENINGSFEEST
Op zaterdag 1 juli vond het openingsfeest plaats.
Vanaf 's middags af was het meteen gezellig druk
en werd het nieuwe bouwshirt gepresenteerd aan
de aanwezigen. Uiteraard kon deze meteen gepast
worden en meegenomen.
N adat de barbecue was ontstoken en de maagjes
aardig gevuld waren, werd er nog een zeer
spectaculaire bingo gehouden met machtig mooie
prijzen.

OEFENAVONDEN SPEL
De spelcommissie heeft het in de groepsapp al gedeeld, maar hieronder nogmaals informatie
vanuit de spelcommissie.
Op onderstaande data zal geoefend worden met het spel. Graag opgeven op de lijsten, wanneer
je aanwezig bent. Er wordt telkens een uurtje geoefend van 19.30u tot 20.30u. Probeer geregeld
aanwezig te zijn. We willen dat de dans erg strak wordt!
- maandag 17 juli

- donderdag 10 aug

- dinsdag 25 juli

- woensdag 14 aug

- donderdag 27 juli (20.30u)

- vrijdag 16 aug

- maandag 31 jul

- zondag 20 aug

- donderdag 3 aug

- dinsdag 22 aug

- dinsdag 8 aug

- donderdag 24 aug

GEN ERALE REPETITIE

JEUGDBOUWEN + FEESTJE
De jeugdcommissie wil, zoals eerder al vermeld dit jaar, de jeugd wat meer bij de bouw gaan
betrekken. Vandaar dat het jeugdbouwen vanaf komende donderdag gaat beginnen.
Inmiddels zijn de brieven bij de jeugd afgeleverd, waarop ze kunnen intekenen wanneer ze willen
komen bouwen en of ze mee willen doen aan de kinderoptocht.
In onderstaande tabel is te zien wanneer het jeugdbouwen plaatsvindt.
Tekenwedstrijd
Verder hebben we kleurplaten van de wagen.
Lever deze uiterlijk 22 juli en maak kans op
een mooie prijs. Teken je liever zelf de wagen?
Super! Lever dan je eigen tekening in van onze
wagen om kans te maken op deze prijs.

LIJST BENODIGDHEDEN
Daarnaast wordt op zaterdag 22 juli een
slaapfeestje georganiseerd voor de kinderen. Ook
daarvoor hebben de kinderen al meer informatie
gehad.

De eerste benodigdheden zijn al binnen
gekomen, maar dit is nog niet voldoende om
onze wagen volledig aan te kleden. We zijn
nog steeds op zoek naar alle vormen van:
- cd's

N aast het bouwen op donderdag wordt er ook
op zaterdagochtend gebouwd. H ier zal de
nadruk liggen op de kinderoptocht. Er wordt
dan gebouwd van 10.00u tot 12.00u.

- LP's

Voor de oudere bouwers kan de gehele zaterdag
worden gebouwd aan de wagen.

- muziekapparatuur in de vorm van, oude
boxen oude radio's, oude cd- spelers etc.

- cassettebandjes
- dvd's

VACATURESBINNEN VKS
Binnen de vriendenkring zijn nog de nodige vacatures in te vullen. H ieronder een
overzichtje van de in te vullen plaatsen.
Bestuur: Secretaris
H erkiesbaar: M ary (bestuur)
Commissies:
- Sponsorcommissie zoekt nog actief naar extra hulp.
De jeugdcommissie is ondertussen aangevuld met 3 commissieleden.
N ikki Z omers, Raimo Jansen en Diede Jansen gaan zich inzetten voor de jeugd!

WIST U DAT...
... GJ Tuinaanleg net als Schapenhouderij Rob Adriaans en Intratuin op Bloem en Tuin staat?
... Voor alle leden van Vriendenkring Schenkels kaarten beschikbaar zijn voor Bloem en Tuin.
... Pedro van H out de aluminium strips heeft gesponsord voor het afdak.
... Een aantal leden de zolder aan het opruimen zijn.
... Dit met veel geweld gebeurt.
....De zegeltjesactie ons 363 euro heeft opgeleverd.
... Bjorn van der Doelen onze bouwplaats komt bezichtigen op donderdag 27 juli
... Er twee groepsapps bestaan voor VKS. Eentje waarin onzin geplaatst mag worden, de andere
voor serieuze doeleinden. (lid worden?? Vraag toegang via een van de leden die al lid is)

HERINNERT U ZICH DEZE NOG?
De vraag luidde:
Wie won in 2010 de optocht, waarin
we zelf 3de werden?
H et antwoord daarop is:
De Laarstukken met Anna's Poffer
De nieuwe vraag luid:
Wat bouwde vriendenkring Schenkels
in 1992.

