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Jubileumjaar
Helaas hebben we door corona ons jubileum niet kunnen vieren, maar nu willen we in het seizoen
2022-2023 het jubileum alsnog gaan vieren. We zijn met de jubileumcommissie weer bij elkaar
geweest en we hebben weer een mooi programma samengesteld. Hieronder hierover meer.

Nevobo-bus
Op woensdagmiddag 21 september 2022 zal er een Nevobo-bus naar Hoornaar afreizen. In
samenwerking met GiGa Molenlanden kunnen al onze jeugdleden en ook kinderen uit Hoornaar,
Hoogblokland, Schelluinen en Noordeloos allerlei verschillende volleybalspellen komen spelen in
Het Bruisend Hart.

Wedstrijd WK volleybal Arnhem
Op vrijdag 23 september gaan we met elkaar naar het WK Volleybal voor vrouwen in de
Gelredome in Arnhem. Om 20.00 speelt Nederland tegen Kenia. Daarvoor kunnen we vanaf 18.00
al kijken naar de wedstrijd tussen Polen en Kroatië. Mocht je je nog niet aangemeld hebben, maar
wel graag mee willen meld je dan snel aan.

Bingo
Op vrijdag 14 oktober wordt er in Het Bruisend Hart voor leden en niet-leden een bingoavond
georganiseerd. Hiervoor zullen eind september in Hoornaar en Hoogblokland huis-aan-huis
uitnodigingen worden verspreid.
Er zullen 10 rondes zijn voor €7,50 met elke ronde een ander thema voor de prijzen.

Clinic
Op woensdag 14 december 2022 willen we een clinic organiseren voor alle leden (m.u.v. de CMV).
We zijn druk bezig om een leuke professional te regelen die de clinic zal verzorgen. Wanneer hier
meer duidelijkheid over is zullen we jullie verder informeren.

“Fout” familie/vriendentoernooi
Op vrijdag 10 maart organiseren we een familie/vriendentoernooi! Tijdens dit toernooi mogen
Vedo’70-leden of onze sponsormaatjes een team samen stellen om mee te doen met dit toernooi.
De regels zijn minimaal 1 lid van Vedo’70, minimaal 2 vrouwen en vanaf 14 jaar. Het thema is dat
het een “fout” toernooi is en de teams moeten zo fout mogelijk zijn. Het foutste team wint
namelijk ook een prijs. Na toernooi is er nog tijd voor een hapje en een drankje en een
foutmuziekje;).

Avond “buiten de deur”
Op deze geheel verzorgde avond zal er op een nog onbekende locatie met alle seniorleden en
sponsormaatjes gegeten gaan worden. Tijdens het eten zal er ook voor entertainment gezorgd
worden, kortom: op deze avond willen het verlate jubileumjaar spetterend met elkaar afsluiten.
Dus houd zaterdag 10 juni 2023 vrij in je agenda!

Overige informatie
- In 2020 was het idee voor jubileumshirts ontstaan. Er was al actie ondernomen, maar helaas
door corona is dit niet afgerond. In het begin van het seizoen willen we dit weer oppakken en is er
de mogelijkheid om een jubileumshirt te bestellen.
- Voor de jeugd zullen er, naast de Nevobo-bus, meer activiteiten plaatsvinden. Op het moment
zijn hier nog geen concrete datums voor.
- Tijdens corona hebben we jubileumbidons uitgedeeld. Mocht je er nog geen gehad hebben geef
dit aan bij Angela Blokland. Dan krijg je alsnog deze bidon.
- Alle bovenstaande datums/activiteiten zijn onder voorbehoud. Er kunnen altijd dingen tussen
komen of veranderen.

Afsluiting seizoen 2021/2022
In samenwerking met SteDoCo, de gemeente en GIGA Molenlanden hebben we een volleybalveld
kunnen realiseren op het terrein van SteDoCo. Dit volleybalveld kan gebruikt worden om buiten te
volleyballen met je team. Op woensdag 22 juni willen we dit veld openen met elkaar en tevens het
seizoen afsluiten. We willen dan met elkaar een mixtoernooi organiseren en afsluiten met een
drankje bij SteDoCo. Geef je snel op via je aanvoerder, uiterlijk 3 juni willen we weten of je erbij
bent.

