RIKKEN EN JOKEREN
Ook dit jaar organiseren wij weer zeven rik- en jokeravonden in zaal
“De Zandberg” aan de Zandberglaan.
De leiding hiervan is in handen van Marga en Jos Vissers.
Deze zullen gehouden worden op de volgende avonden:
Woensdag

29 september 2010
27 oktober 2010
24 november 2010
22 december 2010
26 januari 2011
23 februari 2011
30 maart 2011 (prijsuitreiking)
Noteer deze data in uw agenda of op uw kalender.
Leden betalen €1,- per persoon. Niet-leden betalen €1,50
De dagprijzen blijven dit jaar hetzelfde als het vorige seizoen. Bij de
laatste kaartavond in maart 2011 krijgt iedereen een prijs, als u
minimaal 3 keer bent geweest. U moet dan wel zelf aanwezig zijn. De
totale waarde van de prijzen bedraagt € 350.
Het prijzenschema volgt hieronder.
Wij wensen iedereen een gezellig kaartseizoen toe en hopen dat wij wel
weer nieuwe gezichten mogen zien: kaarten is tenslotte gezellig voor
jong en oud.
PRIJZENSCHEMA RIK- EN JOKERAVONDEN 2010-2011
1 prijs rikken
prijs ter waarde van
11,5 euro
1e prijs jokeren
11,5 euro
e
2 prijs rikken
9,5 euro
2e prijs jokeren
9,5 euro
e
3 prijs rikken
7 euro
3e prijs jokeren
7 euro
7 x prijs
5 euro
10 x prijs
3,5 euro
rest
2,5 euro
Tot ziens op onze eerst kaartavond woensdag 29 september 2010.
Veel plezier!
e
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Wat gaan we doen:
8 september Stoepkrijten
8 september Ballonnen oplaten
9 oktober
Jeugdtoneel
29 oktober
Halloween Spooktocht
Verschillende data
Rikken en jokeren
Wat hebben we gedaan:
Opening Achillesplein
Koninginnenacht viering

Bestuur buurtvereniging;
Voorzitter: Ad Huijsmans
Penningmeester: Hans Bussmann
Secretariaat: Ritchie Piessens
Leden: Rinie Smits, Floris Kwast, Wilma Bakker
Kopij voor de buurtkrant: Carolien Rijven, Sikkelstraat 36
Wilma Bakker, Zeisstraat 19
Mailadres: Sportpark2@hotmail.com
Postbank buurtvereniging Sportpark 2: 5038523
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