
Wekelijkse nieuwsbrief

WEEK 1
Veranderingen in de Horeca
Er is veel veranderd op Klein Vaarwater. Het centrumgebouw De Boeg is 
volledig verbouwd. Gelukkig kunnen we nog wel steeds in de sporthal en de 
kleine zaal feest gaan vieren met z’n allen.

Naast de veranderingen die Klein Vaarwater heeft doorgevoerd, hebben wij 
als organisatie van het toernooi ook het één en ander veranderd. Middels 
deze wekelijkse nieuwsbrief willen we jullie daarvan alvast (stukje bij beetje) 
op de hoogte brengen.

Alle vaste toernooigangers zijn gewend op de grote blauw-witte tent af te Alle vaste toernooigangers zijn gewend op de grote blauw-witte tent af te 
lopen om bij ons iets te eten of te drinken te halen.
Dit principe blijft uiteraard hetzelfde, alleen zijn we afgestapt van de grote 
blauw-witte tent en hebben we gekozen voor kleinere pagode tentjes, zoals 
je ook bij andere evenementen vaak ziet.
Deze tentjes zullen samen met de wedstrijdleiding en de viskar, rondom een 
grote stretch-tent staan, alwaar jullie lekker kunnen loungen en kunnen
genieten van de fijne muziek van een DJ. Een voorbeeld van hoe het eruit genieten van de fijne muziek van een DJ. Een voorbeeld van hoe het eruit 
komt te zien, zie je hieronder.

Naast alle vertrouwde producten zoals de hamburger, vis en soep hebben 
we dit jaar onder andere ook lekkere saté en panini’s aan het assortiment 
toegevoegd.

Zoals bij zoveel evenementen, hebben wij er dit jaar ook voor
gekozen om af te stappen van contant geld op de verkooppunten en over te gekozen om af te stappen van contant geld op de verkooppunten en over te 
gaan op verkoop van muntjes. We gaan werken met breekmuntjes die bij de 
wedstrijdleiding te koop zijn. Uiteraard kunnen deze muntjes met contant 
geld gekocht worden, maar pinnen is ook mogelijk. 

Let wel, Klein Vaarwater werkt zoals jullie weten nu ook met breekmuntjes, Let wel, Klein Vaarwater werkt zoals jullie weten nu ook met breekmuntjes, 
maar deze zijn niet bij ons te gebruiken en Klein Vaarwater zal ook onze 
muntjes niet accepteren. Er is een duidelijk onderscheid tussen beide 
muntjes. Onze muntjes zijn te herkennen aan het rode logo.


