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Nieuwsbrief Zoeff
Wafelverkoop

11 mei 2018

Brugdag O.L.H.
Hemelvaart - zaal
gesloten

Voorverkoop van 18 april tot 6 mei

14 mei 2018

Levering wafels
21 mei 2018

In de vorige nieuwsbrief lazen jullie al dat we opnieuw een wafelverkoop
organiseren. Tijdens de voorverkoop van 18 april tot 6 mei probeer je bij
vrienden, familie, buren, collega’s wafels te verkopen. Ten laatste op
maandag 7 mei geef je je bestelling door zodat wij de bestelling tijdig kunnen
doorgeven.
Op maandag 14 mei kan je je bestelling komen ophalen in de zaal. Weet je
zeker dat je er die avond niet geraakt? Laat het ons dan weten, dan houden
wij je dozen opzij.
Nog even het aanbod op een rijtje: vanillewafels, vanillewafels met
chocolade, speculetta (speculaaswafels), een mix van voorverpakte wafels en
franchipane. Allen in dozen van 700g voor 5.

Pinkstermaandag zaal gesloten
3 juni 2018

Recreantentornooi
W&L Veltem
25 juni - 1 juli
2018

Zoeff-tornooi
Op 14 maart organiseerden we ons 3de Zoeff-tornooi. 9 gemengde teams
schreven zich in. Ze speelden elk 4 wedstrijden naar 2 winnende sets.
Voor elke gewonnen set kreeg het team 2 punten. Aan het eind van de avond
telden we alle punten op. Hier en daar hadden we wat ex aequo’s. Daarom
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Herbelijning zaal zaal hele week
gesloten
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hebben we naar het aantal gewonnen punten en zelfs het aantal verloren punten moeten kijken om de
einduitslag van de avond te kennen.
Zo werd de uiteindelijke rangschikking:
1. Eric en Patricia
2. All en Pascale
3. Wannes en Anneleen
4. Alain en Sandra
5. Johnny en Inge
6. Nour en Faiza
7. Ulrik en Chantal
8. Dirk en Sandra
9. Peter en Karin

Zomermaanden
Tijdens de zomermaanden, juli en augustus, is de opkomst vaak
lager dan in de rest van het jaar. Ongetwijfeld zitten de lange,
warme dagen, vele terrasjes en lekkere bbq’s daar voor iets
tussen. Daarom beperken we ons tijdens deze 2 maanden tot 2
speelavonden per week. Tijdens deze maanden kan er dus niet
gespeeld worden op vrijdag.

JARIGE ZOEFFERS MEI - JUNI
All

1 mei

Hilde

1 juni

Gillian

16 mei

Debbie

5 juni

Dorine

18 mei

Christophe D. 6 juni
Karin
Gunther

14 juni
16 juni

Lieve

27 juni

Sofie

29 juni
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