Aan de leden van de Achterban
Beste Achterbanners,

Ondanks de “barre” tijden waarin we leven, hebben we als Achterbanbestuur toch het idee
opgepakt om komende winter nog een activiteit te organiseren. Hoewel we op dit moment
weer beperkt worden in de mogelijkheden, gaan we er toch maar vanuit dat deze
beperkingen een tijdelijk gebeuren zijn.
Op zondag 16 januari gaan we voor onze leden een snertwandeling houden. Als de
weersomstandigheden het toelaten lopen we een kort parcours in de omgeving. Misschien
ook voor jullie met verrassende elementen hierin verwerkt?
Na terugkomst in de kantine worden jullie door Karin verwend met een heerlijke
snertmaaltijd en een glaasje glühwein voor de liefhebbers.
Daarna is er een gezellig samenzijn in de kantine. Maar dat is niet alles; de organisatie
heeft een kahootspel in elkaar gezet, waarin jullie getest gaan worden op actuele kennis
van zaken die in en rond Dirkshorn spelen. Je hebt hier wel een smartphone voor nodig die
in staat is verbinding te maken met het wifi netwerk van de voetbal! De winnaar gaat met
de eer aan de haal met de symbolische titel slimste Achterbanner van het jaar! En
natuurlijk nog een klein prijsje.
We stellen het ons als volgt voor:
14.30 uur verzamelen voor de Achterbanners die mee willen lopen met de snertwandeling.
15.30 verzamelen voor de overige Achterbanners.
16.00 uur snertmaaltijd met gluhwein.
17.30 uur kahootspel, wie is de slimste Achterbanner?
20.00 uur einde van de bijeenkomst.
Als je dit leuk vind en wilt komen dan graag even aanmelden via
achterban@vvdirkshorn.nl.
Verder maken we jullie er graag op attent dat de voetbalvereniging op 2 januari weer een
nieuwjaarsreceptie houdt. We hebben twee jaar geleden geprobeerd een nieuwe traditie in
te stellen met het uitreiken van de Achterban pluim van het jaar. Ben je benieuwd wie dit
deze pluim dit jaar krijgt, kom dan naar deze receptie.
We vinden het vervelend te moeten stellen, maar uiteraard is alles onder voorbehoud van
de dan geldende corona maatregelen.
Lida van der Sluis, Wilma Gootjes, Joyce Duinkerken
Frank Schaddenhorst, Dirk Drijver en Sjaak Kroon
Alle informatie rond De Achterban is terug te vinden op www.vvdirkshorn.nl/achterban.
Druk de Ctrl knop op je computer of laptop in en klik op deze link en je komt automatisch
op de website van de voetbalvereniging en vindt ons onder het kopje Achterban.
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