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Kaarten, Biljarten en Darten 
 

 
Vrijdagavond 8 maart organiseren wij een gezellig avondje in Den Bolder. Tijdens deze 
avond gaan we  kaarten (rikken of jokeren), biljarten en darten. We proberen de ‘amateurs’ 
en de ‘professionals’ bij het darten en biljarten uit elkaar te houden, zodat iedereen een 
leuke partij kan spelen. U kunt zich natuurlijk ook voor meerdere onderdelen opgeven, maar 
u kunt slecht met 1 onderdeel meedoen. Zie onderstaand strookje met de mogelijkheden. 
De ontvangst is vanaf 20.00 uur en we willen om 20.30 uur beginnen. 
Opgeven kan tot 1 maart door inlevering van onderstaand strookje bij Nico Schellekens, 
Aletta Jacobsstraat 6 en voor inlichtingen over deze avond telefoonnummer 31 40 33.  
 

 
Terugblik Carnaval 

 
Wat was het weer gezellig! De optocht was een succes! Bij de wagens hadden we de vijfde 
prijs, maar we hadden wel de kinderprijs! Een mooie waardering! Iedereen bedankt voor de 
hulp met het bouwen, beplakken en schilderen van de wagen en het maken van de pakken 
voor diegene die meeliepen. Zonder jullie was het geen succes geworden! 
 
 
Ook de Carnavalsmaandag was een succes. In de loods bij Jan Mols hadden ruim 40 kinderen 
zich verzameld om gezellig te hossen, spelletjes te spelen en als afsluiting frietjes te eten! ’s 
Middags was het voor de volwassenen ook gezellig. Er werd volop bij gekletst onder het 
genot van een drankje, erwtensoep en gezellige carnavalsmuziek. Jan Mols en iedereen die 
meegeholpen heeft aan deze maandag, ook bedankt!  
Bent u benieuwd naar de foto’s? Kijk dan op www.benedenkerk.nl. 
 

 
Het bestuur van buurtvereniging ‘Benedenkerk’. 
 
 
 
 

Deelnamestrookje Bolderavond 8 maart 2013. 
Wilt u door middel van het omcirkelen van de 1, 2, 3, of 4 aangeven waar uw voorkeur naar uit gaat ? 
 
     Biljarten Darten  Rikken  Jokeren 
Naam: __________   1/2/3/4  1/2/3/4  1/2/3/4  1/2/3/4 
 
Naam:__________   1/2/3/4  1/2/3/4  1/2/3/4  1/2/3/4 
 
Adres: ______________________________ 
 
Telefoonnummer: ___________ 

http://www.benedenkerk.nl/

