Woltersum
Onderwerp:
Reünie
:

maart 2019
100 jarig jubileum s.v. Woltersum
zaterdag 22 juni 2019 16.00-19.00 uur

Beste leden en/of oud-leden,
Waar blijft de tijd …………………………………………………………………………………………………………………………………
Op vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 juni 2019 vieren we al weer ons 100 –jarig jubileum wat dit
jaar samen valt met de jaarlijkse kermis en het driejaarlijkse schoolfeest.
Het bestuur en de reünie-commissie nodigt u van harte uit dit heuglijk feit samen te vieren.
De voorbereiding is in volle gang en de intentie is om er een onvergetelijk feest van te maken.
Een commissie is reeds vele maanden bezig geweest om het u allen zéér naar de zin te maken.
Veel werk is er door de commissie gedaan, om alle leden en/of oud-leden, van alle sporten die in de
loop der jaren zijn beoefend terug te vinden. Ondanks dat de commissie er in is geslaagd, vele
adressen weer te achterhalen, zullen er altijd leden/oud-leden zijn, die de commissie niet meer kan
traceren en we willen zo graag dat alle Woltersummers, oude vrienden en/of bekenden weer eens bij
elkaar zouden komen op onze reünie om spannende oude verhalen of anekdotes weer op te rakelen.
We willen ook graag uw hulp:
 Zijn er nog vrienden/kennissen van de sportvereniging, waarvan u denkt, die zullen ze wel
niet meer kunnen terug vinden, laat het ons dan weten, want we willen graag iedereen terug
zien op onze reünie.
Ook bij twijfel horen we het graag! Liever 10 telefoontjes of mailtjes dan één (oud) lid
vergeten.
Wij hebben als reünie- commissie grote kosten moeten maken om dit weekend op poten te kunnen
zetten. Bijvoorbeeld de huur van de grote feesttent, live muziek en toiletten. Ook krijgen de
reünisten enkele consumptiebonnen en een complete maaltijd aangeboden. Als tegemoetkoming in
deze kosten vragen we u vriendelijk, zo mogelijk, een bedrag van 20 euro over te willen maken,
aangezien wij niet beschikken over voldoende middelen om alles van te voren uit de verenigingskas
te kunnen bekostigen.
We hebben een prachtige super loterij! Steun uw club, er moeten nog vele loten verkocht worden.
Met 3 fantastische prijzen: als hoofdprijs is er een auto, Kia Picanto Comfortline ter waarde van
15.000 euro, te winnen. Als tweede prijs, 2 elektrische fietsen waarvan een heren, dames of twee
dezelfde modellen. Als derde prijs een jaar lang boodschappen voor 50 euro per week bij de COOP
supermarkt in Ten Boer, de prijs mag ook versneld opgehaald worden.
Mocht u onze club extra willen steunen en daarbij kans maken op één van deze prijzen, koop dan
voor 50 euro een lot via onze site of bij een van de commissie leden.
Er zullen maximaal 1500 loten worden verkocht, als er minder dan 1000 loten worden verkocht heeft
de organisatie het recht om de loterij te annuleren en zullen alle loten worden terug genomen en de
inleg wordt terug gestort op de bijbehorende bankrekening van de deelnemer.
Voor meer informatie of het aanschaffen van een lot kunt u kijken op:
http://www.svwoltersum.com/reunie/loten-verkoop.html
Ook kunt u voor een lot bij één van de onderstaande commissieleden terecht.

Z.O.Z

Het volledige programma voor het feestweekend is als volgt:
Vrijdag 21 juni 2019:
19.00 opening kermis.
19.30 uur een openingswedstrijd van oud- Fc Groningen tegen een gelegenheidselftal van s.v.
Woltersum
21.00-01.00 Hollandse avond met muziek van Radio NL.
Zaterdag 22 juni 2019:
13.00 uur de optocht van het schoolfeest met praalwagens in het teken van sport.
16.00 uur ontvangst en receptie reüniegasten en genodigden.
18.00-19.00 uur heerlijke maaltijd, zoals u wilt, dineren.
21.00-01.00 uur grootse feestavond met live muziek m.m.v. Melrose.
Zondag 23 juni 2019:
12.30 uur voor de jeugd een enorme grote en lange stormbaan.
14.00 uur voor de senioren dezelfde stormbaan.
17.00-22.00 uur live muziek m.m.v. O-fifty.
18.00 de spannende trekking van de super loterij!!!
De reünie-commissie verheugt zich op uw komst!
Tjakelien van
Kollerijweg 50
9795 PN
Woltersum
Dijk- Rillema
Tjaart van Maar
K. de boerweg 11 9795 PH
Woltersum
Addie Dost
Bouwerschapsweg 9795 TA
Woltersum
39
Gerrie Erenstein
K. de boerweg 5
9795 PH
Woltersum
Denise Kiel
Eemskanaal ZZ 8
9625 TK
Overschild
Gert van Dijk
Kollerijweg 50
9795 PN
Woltersum
Jan Bouwman
Fazanthof 16
9791 GC
Ten Boer
Marjan Roelvink
Hoofdweg 12
9795 PB
Woltersum
Marieke Ruben
Kollerijweg 54
9795 PN
Woltersum
Neem gerust contact met een van ons op, of stuur een mailtje naar
jaar100svwoltersum@hotmail.com

06-57060291
06-30319855
06-38610421
06-55808859
06-27221804
06-20284312
06-55188235
06-10315262
06-55181616

                  
Onderstaand strookje sturen vóór 15 mei 2019 naar: T. van Dijk, Kollerijweg 50 9795 PN Woltersum.
Of per mail naar t.rillema-vandijk@home.nl

•

Volledige namen (voor en achter)

•

Geb. datum

•

Adres + postcode

•

Woonplaats

•

Tel. Nummer

•

Evt. e-mail adres

Met hoeveel personen komt u: Aantal volwassen …
Kinderen …
Gelieve het bedrag over te maken op:
Rekeningnummer: NL74 RABO 0334 9815 30 Ten name van: SVWOLTERSUM REÜNIE
Volwassen 20,00 euro Kinderen (t/m 12 jaar) 10 euro

