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' We kregen het &oeve beíicfit ffi de
vadervan ons besfirurslid Rob is
orerle&n. LaÍgs deze *eg rrillen rre
Rob en zijn ÍamiFe heelved sfie*te
uYensen in deze moeilijkefijd,

o Jan van fJjk heeftte kennen
gÊgeYen dat hii ziln funclie als
be*rurdid van &rdokai uil
beëndgen- Jan is 18 jaar adief
gerree$ in het be$uurvan onze dub
en ïue rrillen Jan dan ook heel
haÍteliik bedanken vwzijn inzet
binnen he{ beSuur en de verenil$ng-
Jan sfiuurt ook ahirtl frouwde
verjaardagskaarties naar onze larige
leden en hij heeftaangeven hier rnee
doorte*illen gaan.

r Verder ydllen we graag vermdden
dat hetgoed gaat met onze
vereniging- We ziln gegroeid naar 67
leden- Een speciaal relkom voor
onze nieurre leden.
Hetis natuurlijk niemand ongaan dat
we hetafudopen jaar problemen
hebben gehad met het speeltuin
besfirur- Het conflict gÈng wer ons
huurcontact. Gdukkig lcrnnen rYe
mdfui dat er esl nieuwspedtuin
bes;trur is en dature samen met het
nieune bduw en & SES een
co*rtsacÍ hebben afgedoten voor de
komende vijfjaar" L,ttïi als besfirur van
de judwerenisng zih lfer natrwfifi
hed bfij mee. Lhrre Rdmeren Pets
S:tiFo'scf! bedankt vsr ju[ie hulp b'ij
het opzetbn van het cortsacÍ.
Om aantetmen datv* #
samernsking methet
speelhinbe$uw zeer rraarderen
h#€n tre @ hun ryendàg naÍnens
de ludorererfging een gelffiag
aangeboden.
Onzelrdo maËen sfionden altijd in de
zaal- Maar het nieurve
speet.fuinbestut.r heeft er voor
gezorgd ff er een goede doorgang
is gekornen naar de berg{ng- fuie"
Stef en Peter hebben vervdgens
deze berging afgrenÈskt- tÈr staan de
ludornaiten rdet meer in de zaal,
maar kandg tegen vocht beschermd ,
in de berging

&etdld:

r SFeurtocht - zaterdag Í-S nCIvemkr

c SÍnterklaas -vr$dag 3S noverr*ber

r l-lerfstuakantie - vnïjdag 26 oktcber

r Driehoekstcerncci:

Zondag 25 nqvernber Diepenheirn

Zo*dag 36 ckt*ber Ftreede

Zondag 20januari Goor

r Kerstuakantie * vrijdag 2E decenrber en

4 januari 20X"3

S.eae ogende" BÊot en s$de,e berËcftten ziin

6ok te vfmde* cF oilre ne&sfre"

nnarw,Èrdefrsf"rd

@de mott eWngu& ju&*ds:

o nette haren {in een staart},
. kortgeknipte nagels,
r g€€o sieraden {oorringen} aan,
. een schone gi (iudopak) aan,
r g€€Íl schoenen ofsokken aan,
. een shirt onder hun gi (meisjes)

aan-

fnzendÍngen vmr ds Feto,nrr"aEri* eftrgd ueff*otlt"
Heb je een fecdre ffÍ-lkêfffitc sndeff te rmrmeffien
dat kan. Sfnerje fnarndfngr nocrortdersËtrítd
msff adres.

EmdladresTatami: I Po#des
1 Bndotai GanerDrug:

gea-koterink@grnd-com I W.C. Scftoubnslraatí2
o-v-v.'Tatarni" [ 7532 ]O( Glanerbrug"

o-v-v- "Budokai
Glaneórugl"
Tdefioon: 053-46í2981

Afrnelden: 053{'6188í
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