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Speculaaspoppenactie

De tijd vliegt en inmiddels zijn in de winkels
de 1e Sinterklaasartikelen alweer te vinden.
Tijd dus voor het bestellen van de
traditionele speculaaspoppen met als doel de
ondersteuning van diverse kinderprojecten in
Letland. Afgelopen jaar verkocht de stichting
Hulp Letland 9700 poppen en konden de
kinderen en personeel in het psychiatrische
kinderziekenhuis in Ainazi, het kindertehuis
Abelite en de school in Straupe vanuit de
opbrengst hun kerstfeest vieren. De kempvis
wil hier graag ook aan meehelpen en met dit
doel steunen we niet alleen de kinderen in
Letland, maar ook de kinderen van de
Kempvis, zodat we weer leuke activiteiten
kunnen organiseren. De Speculaaspoppen
kosten €4,50 per stuk. Wil je ook mee doen,
download hier het formulier en probeer zo
veel mogelijk speculaaspoppen te verkopen.

W-Tafel update

Met de eerste maand achter de rug kunnen
we een voorzichtige conclusie trekken dat de
W-tafel vele malen beter bezet is dan
voorgaande jaren. Helaas zijn er in de
afgelopen  paar weken wel veel storingen
geweest met het Digitale Waterpolo
Formulier, waar alle verenigingen last van
hebben gehad. De competitieleider van regio
West dringt er bij de leverancier en bij de
KNZB zelf op aan om hier op korte termijn
verbetering in te brengen. Gelukkig hebben
de mensen achter de W-tafel snel
geschakeld en de papieren versie ingevuld.
Inmiddels zijn alle wedstrijden  ingevoerd.

Paintball gaat niet door
I.v.m te weinig inschrijvingen hebben we
moeten besluiten om paintball voor komend
weekend niet door te laten gaan.

Sinterklaas komt weer langs

We hebben contact gehad met Sinterklaas
en hij heeft nog een plaatsje in zijn agenda
om weer bij de Kempvis langs te komen. Op
zondag 29 November van 14:00 - 16:00 zal
hij samen met de pieten het clubhuis
bezoeken en brengt hij weer leuke kadootjes
voor de kinderen mee. De pieten gaan er
weer een dolle boel van maken. Verder is het
de bedoeling dat de kinderen iets moois
kunnen maken en gaan we proberen een
dansje of liedje in te studeren om aan
Sinterklaas te kunnen  laten zien. Verdere
informatie volgt nog,

Grote Clubactie

Heb je nog boekjes nodig, deze zijn te krijgen
bij de bar van het clubhuis. Hier kunnen ook
vast de volle boekjes worden ingeleverd.
Boekjes uiterlijk 15 nov inleveren.

Kerstontbijt op 19 December
Het is misschien nog wat vroeg om over Kerst
te beginnen, maar zet 19 december vast in
de agenda, want dat is er in tegenstelling tot
eerdere berichten gewoon training en
kunnen we weer met z'n alleen genieten van
een overheerlijk kerstontbijt. 

Feest in 't Kommetje op 31 oktober

https://dl.dropboxusercontent.com/u/20366862/Speculaaspoppenactie 2015.pdf


 

Thuiswedstrijden
Het complete thuisrooster voor 2015/2016 is te vinden op de website. Klik hier voor het overzicht. 
Clubhuis 1 uur voor aanvang van de wedstrijden geopent. Dagdienst? Zie hier het stappenplan.
VAKANTIE GEEN THUISWEDSTRIJDEN!

Uitwedstrijden
Het complete uitrooster voor 2015/2016 is te vinden op de KNZB website. Klik hier voor het overzicht. .
Datum Tijd Thuis Uit Zwembad
17-10-2015 15:00MNC Dordrecht EG4 De Kempvis EG3 Sportboulevard
17-10-2015 15:45MNC Dordrecht DG3 De Kempvis DG1 Sportboulevard
24-10-2015 14:45ZPB H&L Productions 3 De Kempvis 2 Inge de Bruijn Zwembad
24-10-2015 18:45BZC 2 De Kempvis 2 De Hofstee
24-10-2015 19:30BZC AJ1 De Kempvis AJ1 De Hofstee
25-10-2015 15:00MNC Dordrecht EG3 de Kempvis EG*1 Sportboulevard
25-10-2015 16:30MNC Dordrecht 9 De Kempvis 6 Sportboulevard
25-10-2015 17:15MNC Dordrecht 6 De Kempvis 5 Sportboulevard

0181 614 470 't Kommetje

http://www.kempvis.nl/waterpolo/thuisrooster/
http://kempvis.nl/?p=415
http://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/vereniging/DHS0307/
https://plus.google.com/u/0/communities/111020774491403219471
https://nl-nl.facebook.com/ZvDeKempvis

