N.K.V.V In samenwerking met de A.C.D organiseert wederom een zomerprogramma.
Drie weekenden voor de zomervakantie gaan we o.a. vanaf het terras de NKVV leden, supporters en
dorpsgenoten vermaken. Dit alles met inachtneming van de coronamaatregelen.
Vanwege de 1,5 meterregel hebben we een maximum van 100 personen ingesteld.
Je dient je per E-mail op te geven. Deelname op volgorde van binnenkomst.
Het terras wordt op het plein bij het NKVV terrein opgesteld.

Zaterdag 3 Juli
Klaverjassen en Jokeren
Op de door ons aangewezen plek zodat je op een veilige manier kunt klaverjassen en jokeren.
Tijd: 19:30 uur
Opgave via: kaarten@acdcrew.nl

Zondag 4 Juli
Fietstocht (35 km)
Start vanaf het plein tussen 12:30 en 14:00 uur.
Onderweg zorgen wij voor drinken en een kleine versnapering.
Na afloop kan op het terras worden nagepraat.
Wij vragen een bijdrage in de kosten van € 3,50 p/p
Opgave via: fietstocht@acdcrew.nl

Vrijdag 9 Juli
Bier en Wijn proefavond (18+)
Voor mannen, maar zeker ook voor vrouwen !!
Deze avond laten we je kennismaken met verschillende bieren en wijnen.
Wij zorgen voor de bijhorende hapjes om de smaak te bevorderen.
Bijdrage in de kosten: € 12,Tijd: 19:00-22:00 uur
Opgave via: bier@acdcrew.nl

Zaterdag 10 Juli
Kinderbingo
Voor de kinderen houden we een bingo van 14:00 – 16:00 uur
Opgave via: kinderbingo@acdcrew.nl en deelname is gratis

PubQuiz
Een leuke quiz door ons samengesteld, voor teams van 2 personen die op het terras moeten
plaatsnemen. De Quiz start om 16:30 en zal ongeveer 3,5 uur in beslag nemen.
Opgave als team via pubquiz@acdcrew.nl en we vragen een bijdrage van € 5,- per team.

Zondag 11 Juli
Wandeltocht en Auto-oriënteringsrit
Een dag met meerdere opties.
Optie 1: Wandeltocht van ongeveer 6 kilometer.
Bij de wandeltocht kan de hond gewoon mee.
Optie 2: Met je gezin een auto-oriënteringsrit van ongeveer 2 uur volgens het bolletje-pijltje principe.
Wanneer je dat nog nooit hebt gedaan zeker een aanrader.
We vragen voor de wandeltocht en Oriënteringsrit een onkostenvergoeding van € 2,00 p/p
Start tussen: 12:30 en 14:00 uur
Na afloop graag wel op het terrein afmelden, zodat we weten dat je weer veilig bent aangekomen.
Opgave via: wandeltocht@acdcrew.nl of autorit@acdcrew.nl

Vrijdag 16 Juli
Bouwvakfeest
Op het terras worden er drankjes en een overheerlijke BBQ geserveerd.
En dat alles voor een ALL-Inn prijs van € 25,Tijd: 17:00 – 21:00 uur
Opgave via bouwvak@acdcrew.nl
Vermeld in de mail je mobiele nummer, want er moet vooraf via een Tikkie worden afgerekend.
(Als het na 21:00 uur nog gezellig is kan je met munten betalen)

Zaterdag 17 Juli
Afsluiting
Een gezellige afsluiting met muziek.
Tijd: 18:00 – 23:00 uur
Vrij toegang wanneer jij je uiteraard hebt opgegeven via: afsluiting@acdcrew.nl

Consumptiemunten € 2,00 per stuk
Gelieve de consumpties en onze onkosten contant af te rekenen.
Pinnen op het terrein is mogelijk.

