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Beste Leden,  
 
De feestdagen staan alweer voor de deur en we naderen 
alweer een nieuw sportjaar.  
 
Hierbij de laatste nieuws. Veel leesplezier en we hopen jullie 
allen te begroeten op donderdag 2 januari tijdens de 
nieuwjaarsreceptie mét oliebollen!  
 
Bestuur van Menvereniging Waal & Linge 
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Instructie  
Zoals jullie waarschijnlijk allemaal weten hebben we in overleg met manage de Harten Hoeve 

besloten om te stoppen met de dinsdag avond lessen. Wel hebben we op donderdagavond een extra 

les kunnen toevoegen. De indeling is gemaakt en mochten er nog vragen over zijn dan horen we dat 

natuurlijk graag. Dit betekent ook dat we afscheid nemen van instructeur Berrie van den Bosch.  

Uiteraard willen we graag Berrie van de Bosch bedanken voor zijn inzet en de leuke lessen afgelopen 

jaren. 

Op 26 december en 2 januari zullen de menlessen niet doorgaan i.v.m. tweede kerstdag en de 

nieuwjaarsreceptie.  

 

Op de Waal & Linge Kalender… 
 

LET OP! Donderdag 2 januari i.p.v.  27-december Oliebollenavond / nieuwjaarsreceptie 
Op donderdag 2 januari zal de jaarlijkse oliebollenavond/nieuwjaarsreceptie worden 
gehouden in manege de Harten Hoeve te Deil. Aanvang +/- 19:00 uur. Wat we die avond 
precies gaan doen is nog een verrassing, zeker is wel dat de oliebollen ook dit jaar niet zullen 
ontbreken. Deze avond komen de lessen te vervallen.   
 
We hebben natuurlijk nog een aantal andere activiteiten al voor 2020 op de planning staan 
dus deze datums zijn vast voor in uw agenda. (Onder voorbehoud!)  
 

21-22 februari 2020 2de Indoormarathon Waal & Linge 
Vast voor in de agenda: de tweede indoormarathon van dit indoorseizoen staat vooralsnog gepland 

op 21-22 februari.  

6-maart 2020 Algemene Ledenvergadering Waal & Linge 
Vaste prik! Eerste vrijdag van maart de Algemene Ledenvergadering. Meer info volgt t.z.t.  

23 mei 2020 Onderlinge SMW Herwijnen 
Datum onder voorbehoud.  
 

SAVE THE DATE! 16, 17 en 18 juli SMW Beesd 2020 
Schrijf het vast op in uw agenda!  

 

Bedankt voor het lezen en we zien jullie graag tijdens 
één van de activiteiten! 
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