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Onderwerp; Uitnodiging nieuw seizoen, 2015 – 2016 

 

Beste klaverjasleden, 

Seizoen 10 sluiten we 5 juni traditioneel af met een paar boompjes kaarten, te veel hapjes, een 
borreltje en uiteraard de prijzenuitreiking. 
Het was een geslaagd seizoen met veelal een goede opkomst. Mijn dank daarvoor. Prachtig dat we 
dit zo kunnen volhouden!  
 
De zomer, kakelvers en een zomers weekeinde in het verschiet, maar ook de herfst komt er weer 
aan. In september begint er een nieuw seizoen klaverjassen! Seizoen 11.  
 
Graag wil ik je uitnodigen om 25 september de eerste boom weer te leggen.  
Net als afgelopen seizoen wil ik iedereen vragen bij de eerste avond weer de contributie te betalen.  
We zijn nu 10 jaar verder en we hebben inmiddels wat meer leden mogen aantrekken. We hebben 
geen winstoogmerk: volgend jaar stel ik de contributie vast op 15 euro.  
Hiermee zijn we verzekerd van een droge zitplaats, af en toe een happie en een bakkie en de 
gebruikelijke afsluiting aan het eind van het seizoen. We plannen 8 avonden om in mei 2016 weer 
traditioneel af te sluiten. 
 
Deze uitnodiging ontvang je omdat we op je komst rekenen. Mocht deze verwachting onjuist zijn 
hoor ik het graag, tevens als je een nieuw lid wilt introduceren.  
Laat mij dat dan weten via mail, sms of een telefoontje. Vergeet een sms niet af te sluiten met je 
naam, ik heb niet iedereen haar of zijn 06-nummer.  
Meestal loopt het wel los maar laat het ook op tijd weten als je een keer niet kan komen zodat er nog 
een vervanger kan worden geregeld. 
 
De data op een rijtje: 
 

25 september   23 oktober 
4 december   22 januari 
26 februari   1 april (geen geintje) 
29 april    20 mei (laatste keer) 

 
Voor nu iedereen een fijne voortzetting van de zomer(vakantie) en tot gauw! 
 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Jeroen Schurink 

Telefoon: 06 422 05 769 
Mail: jwschurink@outlook.com 


