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Mutaties KV Mander
We hebben 4 nieuwe jeugdleden erbij.
Dit zijn : Mannes Hannink
Nick Kuis
Luc Hamse
Bente Kempers.
Welkom bij KV Mander en wij wensen jullie veel “schiet” plezier.
Davy en Tobi Oude Luttikhuis gaan onze vereniging verlaten.
Wij vinden het erg jammer maar wensen jullie veel succes
in de verdere toekomst.
Davy en Tobi bedankt voor jullie inzet!
Bij de dames stoppen volgend seizoen de volgende dames:
Michelle Kroeze – Ellis Kamphuis - Ursula Boerrigter
Michelle-Ellis-Ursula, bedankt voor jullie inzet!

“Kloten” tas
Als er nog liefhebbers zijn voor een “kloten”tas
dan is deze nog te verkrijgen bij Gerard Hollink.

Oude kloten
Zijn er nog leden die goede oude kloten hebben?
Het gaat om veldkloten en blauwe straatkloten zodat we deze eventueel
kunnen laten afdraaien voor onze jeugd.
Dan graag inleveren bij Gerard Hollink of Anneriet Kuis.

Stamppotbuffet
Op zondag 10 november 2019 hebben we weer ons jaarlijks
Stamppotbuffet bij onze sponsor Watermolen Bels.
Dit is dan na de straatwedstrijd, zo rond de klok van 11.30 uur.
Opening stamppotbuffet zal ongeveer 12.30 uur zijn.
De stamppot wordt je aangeboden door KV Mander,
de drank is voor eigen rekening.
We hopen op een grote opkomst, het is altijd super gezellig
en altijd onmeèèèunig lekker!!!
Graag opgeven voor 5 november bij: Coen Schuurman (06-53756552) of
Paul Bels
(06-25375506)
SamenLoop voor Hoop 21 en 22 september 2019
SamenLoop voor Hoop is een evenement van KWF
voor iedereen die iets tegen kanker wil doen.
Gedurende een 24-uurs wandelestafette staan we
samen met lotgenoten stil bij kanker en vieren we het leven.
Tijdens het evenement liepen deelnemers in teams en losten
elkaar af, zodat uit elk team altijd iemand aan het wandelen was.
Ondertussen zorgden indrukwekkende ceremonies,
een gezellige braderie en veel activiteiten ervoor dat het
voor zowel de bezoekers als de deelnemers een onvergetelijk
evenement was.
KV Mander was team 37 en deed met 24 leden mee.
Ook hebben we een actie gehouden en die heeft het mooie
bedrag van € 1.241,00 opgebracht.

Totaal deden er 2.500 vrijwilligers mee en samen zorgden we voor het
hoogste bedrag dat er ooit in Nederland werd opgehaald.

De totale opbrengst bedroeg maar liefst € 372.254,00

Hier een paar foto’s van dit indrukwekkende evenement.
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