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Nieuwsbrief januari 2020. 
 

HET  JUBILEUM  JAAR  IS  BEGONNEN ! 
 
 

Jubileum toernooi. 
Met 43 spelende senior leden en een leuk 
aantal toeschouwers hebben we zaterdag 
avond 4 januari een mooi toernooi gehad. 
Klik hier voor het hele verslag en de foto’s. 
 
Esmé Westenbrink-Piso ontving de titel 
vrijwilliger van het jaar 2019, gefeliciteerd. 
 
 

 

DPC jeugd toernooi 29 feb. 2020. 
Arno Schoenmakers, Berry Schuten en Wilco Wagner (de toernooicommissie) zijn druk bezig. Je kunt je 
inschrijven tot zondag 2 februari 2020, maar let op, bij 90 deelnemers is het toernooi echt vol. Link 
toernooi.nl 
 

Verkoopactie koek, chocola en worst. 
Denk er aan de formulieren uiterlijk 23 januari weer in te leveren. 
 

Clinic voor alle leden. 
Heb je donderdag12 maart al geblokt in je agenda?  
Imke van der Aar komt dan in zaal het Erf (Oosterboer) een clinic  geven voor alle leden. Toeschouwers welkom. 
 

Zaterdag 18 april: reünie en buffet voor alle leden en oud-leden. 
Er zijn al zo’n 50 aanmeldingen binnen van oud leden, het beloofd dus een mooie reünie te worden.  
Oók huidige leden zien we graag, s.v.p. aanmelden via onze website. 
Feestavond voor alle leden(16+) en vrijwilligers. 
Zaterdag 18 april 2020, na de reünie en etentje gaat het feest verder voor alle huidige leden met partner.  
Met o.a. een (badminton) pub quiz en muziek. Ook hiervoor z.s.m. aanmelden via de website.  

 
Aanmeldingen: 
Desiree Steenhoek  
Rena Reinds 
Manuela Frankot 
Puck Zanting 
Desny Paasman 
Marjolijn Kerkdijk 
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Jan de Vries 
Diana Oldewarris 
Danique Harsevoort 
 
Afmeldingen: 
Hugo de Wit 
 
 
Het bestuur.
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