
Hallo allemaal,  

Hier weer eens een berichtje van de A&E 

 

Paasbroden: 

Gezien de minimale verkoop van paasbroden is er besloten om te stoppen met het verkopen 

van de paasbroden. 

 

Cake actie: 

Eind maart hebben we een cakeactie gehouden. Hierbij zijn er in totaal 358 stuks van 

verkocht! 

 

Verloting 2011: 

Op 4 juni 2011 is er weer de jaarlijkse verloting geweest. Van de 2200 loten zijn er 1893 

verkocht.  

De gelukkig prijswinnaars zijn: 

           Lotnr: 
1

e
 prijs  Waardebon Buijsse Mode twv 300,-  Clarinda  2532   

2
e
 prijs  Waardebon Buijsse Mode twv 150,-  W.J. Breen  2258 

3
e
 prijs  Waardebon Buijsse Mode twv 100,-  Wim Huizer  2001  

4
e
 prijs  Waardebon de Goudsmit  twv € 40,-  G.J. Helmig  1485  

5
e
 prijs  Kapperspakket  Krijger    twv € 27.50 A. Broere  1626 

6
e
 prijs  Kapperspakket  Krijger    twv € 27.50 M. Overbeeke  1263 

7
e
 prijs  Boodschappenpakket Plusmarkt  Wendy Dekker 2722  

8
e
 prijs  Waardebon Happen bij Kruik twv  €25,-  Carolien Vis  2359    

9
e
 prijs  Waardebon Sporthuis de Bont twv € 20,- M. S. Krijger  1661  

10
e
 prijs 4 zwemkaartjes zwemcomplex Zuiderdiep M. Vogelaar  2154 

11
e
 prijs Waardebon Flakkeesche Bazar twv € 10,- C. v/d Weijden 1392 

12
e
 prijs         2 zwemkaartjes zwemcomplex Zuiderdiep Marjo Joppe  2394  

  
Gefeliciteerd met jullie prijs! 

Iedereen hartelijk bedankt voor het kopen en verkopen van de loten!!! 

 

Hoofdsponsor van de verloting was Buijsse Mode. 

Overige sponsoren waren: 

De Goudsmit 

Kapsalon Krijger 

Happen bij Kruik 

Plusmarkt 

De Bont Sporthuis 

Flakkeesche Bazar 

’t Zuiderdiep zwemcomplex 

 

Grote clubactie: 

Als vereniging hebben we ons ingeschreven voor de grote clubactie. Op 10 september start de 

verkoop van loten. Natuurlijk krijgt u tegen die tijd het inschrijfboekje van ons. 

 

Schoolkorfbal op 21 september:  

Op 21 september 2011 organiseren we voor de 35
e
 keer het schoolkorfbal toernooi voor de 

basisscholen van Middelharnis/ Sommelsdijk en omstreken. Gemiddeld komen er zo’n 600 



kinderen om kennis te maken met korfbal. Zoals altijd rekenen we op uw hulp….dus schrijf 

die datum op!! 

De eerste aanmeldingen zijn alvast binnen! 

 

Dringend gezocht……..Vrijwilligers: 

Wij zoeken nog 1 of 2 vrijwilligers (meer mag altijd) die 1 of  2 x per jaar mee willen helpen 

met het organiseren rondom een actie van de A&E. Rondom zo’n actie zit ongeveer een 3 tot 

5 uur vrije tijd in…en dat 1x per jaar, dat is te overzien toch?! 

Zin om mee te helpen of gewoon eens informeren, dat kan bij Marian Nobel, 0187-485875 

(meestal in de avonduren bereikbaar) of via de mail: manny_manman@hotmail.com 

Wie weet tot ziens bij de A&E!  

 

Jaarplanner A&E: 

Vanaf 10 september Grote clubactie 

21-09-2011 Schoolkorfbaltoernooi 

24-11-2011 Trekking Grote Clubactie 

02-12-2011Boterletteractie 

 

Groetjes Marian Nobel A&E 
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