
Wekelijkse nieuwsbrief

WEEK 2
Veranderingen centrumgebouw ‘De Boeg’

Locatie en toegang van de feesten

 

Inschrijving op vrijdag

Wat is er nog meer anders dan anders

Zoals al eerder gezegd, is er veel veranderd. Op het veld hebben we nu 
meerdere tenten voor de verkoop en is ons assortiment uitgebreid.

Daarnaast heeft het centrumgebouw ‘De Boeg’, beter bekend als
feestlocatie, een grote verbouwing ondergaan en is de nieuwe Boeg onlangs 
geopend.

De locatie van de feesten blijft hetzelfde, namelijk de DJ’s draaien in de De locatie van de feesten blijft hetzelfde, namelijk de DJ’s draaien in de 
sporthal en de bands spelen in de andere zaal. Echter het stuk tussen beide 
zalen in - waar velen van jullie even rustig konden bijpraten - en ook de 
kroeg, zijn er niet meer. Het tussenstuk is nu een groot kinder speelparadijs 
welke tijdens het weekend is afgesloten. Het is dus ook niet de bedoeling we 
ons daar tijdens de feesten bevinden. De kroeg is er helemaal niet meer.

Toegang tot de feesten is nu niet meer aan de zijkant, maar aan de voorkant Toegang tot de feesten is nu niet meer aan de zijkant, maar aan de voorkant 
van het gebouw, ook daar waar je naar binnen gaat om naar de supermarkt 
te gaan. Dat hele gedeelte is nu de rustige ruimte en loop je door naar 
achteren dan kun je gelijk of de sporthal in voor de DJ of - wanneer je nog 
een klein stukje doorloopt - de zaal in voor de band.

Wat betreft toegang tot de feesten: deze blijven vrij toegankelijk, ook voor Wat betreft toegang tot de feesten: deze blijven vrij toegankelijk, ook voor 
niet toernooigangers. Echter is met Klein Vaarwater afgesproken, dat er wel 
een deurbeleid gehanteerd wordt.
Waar vorig jaar nog de polsbandjes alleen bedoeld waren om alcohol mee te 
kunnen kopen, is het polsbandje dit jaar ook je entreebewijs. De polsbandjes 
worden ook dit jaar weer gratis verstrekt.
Alle toernooigangers wordt verzocht op vrijdagmiddag bij ons als organisatie Alle toernooigangers wordt verzocht op vrijdagmiddag bij ons als organisatie 
van het volleybalevement een polsbandje te komen halen. Alle overige
bezoekers kunnen aan de deur een polsbandje krijgen. Zonder polsbandje 
dus ook geen toegang tot de feesten!

Het aanmelden, de welkomstborrel, lootjesverkoop, uitdelen polsbandjes, Het aanmelden, de welkomstborrel, lootjesverkoop, uitdelen polsbandjes, 
shirt -en muntverkoop en natuurlijk de gezelligheid, is dit jaar op vrijdag niet 
meer in de Boeg maar gewoon op het veld. Een DJ zal voor nog meer sfeer 
gaan zorgen, dus kom allemaal naar het veld toe om je met je hele team 
aan te melden en alvast goed in de feeststemming te komen.
Kom dus vrijdag allen tussen 13:00 uur en 20:00 uur naar het
volleybalterrein.*

Naast al deze veranderingen is het goed om te weten dat:Naast al deze veranderingen is het goed om te weten dat:
- De receptie van Klein Vaarwater ook in het centrumgebouw zit.
- De winkel volledig verbouwd, vernieuwd en groter gemaakt is.
- Het restaurant ook compleet vernieuwd is.

*Inschrijving op het veld is wel onder voorbehoud van goed weer. Het kan dus zijn dat we 
bij slecht weer alsnog de welkomstborrel en inschrijftafel in het centrumgebouw opzetten.


