Terugblik op februari.

Vorige maand heeft de storm flink huisgehouden op de
Venhoeve. Erg vervelend voor iedereen die hiermee te
maken heeft gehad. We wensen hen dan ook sterkte
met de reparaties!
De vergadering rondom de agenda van dit jaar.
Zoals ieder jaar zijn ook nu de vrijwilligers bij elkaar
gekomen om de agenda op te maken. Het is gelukt
ieder weekend in de zomervakantie te vullen met
leuke activiteiten. Deze vindt u hieronder en uiteraard
op de website. Helaas hebben we te weinig vrijwilligers
om te helpen met het organiseren van de activiteiten
voor de kinderen. We hopen dat er leden zijn die in de
zomervakantie wat leuke activiteiten met de kinderen
willen doen. Voor nu is er een kinderdisco en kinderbingo op de zes dinsdagen in de zomervakantie.
Home Made Cooking (voor tuinleden)
In de zomervakantie start de kantine met een nieuw
concept in de keuken, ‘Home Made Cooking’. Een keer
in de weekeinden tijdens de zomervakantie zal er in de
kantine een uitgebreide maaltijd aangeboden worden
tegen een scherpe prijs. Iedere maaltijd heeft een
thema, zoals een specifiek gerecht uit een bepaald
land. U zult dan ook kunnen genieten van muziek en
decoratie gerelateerd aan dat thema.
Vooraf reserveren is vereist zodat de koks de juiste
hoeveelheid ingrediënten in kunnen kopen. De keuken
voor snacks en frites blijft eveneens open.
De keuze voor vrijdag, zaterdag of zondag is nog niet
gemaakt. Hiervoor is er een ‘poll’ gestart op de website
om aan te geven welke dag u het best zou passen. We
zijn benieuwd en de koks hebben er zin in! Wilt u graag
meehelpen? Dat kan. Meldt u zich dan aan bij het
bestuur.
De planning.
14 juli - BBQ en volleybal in de oude speeltuin
21 juli - Kaartavond
28 juli - Lotto eten (later meer informatie)
4 augustus - Bingo avond
11 augustus - Kinderdisco gevolgd door de Caribische
avond.
18 augustus - Pubquiz
25 augustus - Feestavond
In de zomervakantie is er iedere dinsdag vanaf 13:00u
kinderbingo, op dinsdag avond vrij darten en vrijdag
avond biljarten.
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Kantinepersoneel gezocht.
Er is een dringend tekort aan vrijwilligers die bardienst
willen draaien of in de keuken willen staan. We willen
tijdens het seizoen de kantine graag iedere dag open
houden. Daarom vragen wij een ieder die ons kantineteam zou willen versterken contact op te nemen met
het bestuur. U kunt zelf aangeven welke dagen voor u
het beste uitkomen. Ook is het mogelijk via de
vereniging de vereiste certificaten te halen zoals
bijvoorbeeld “verantwoord alcohol gebruik”.
We hopen samen met onze leden ervoor te zorgen dat
de kantine zeven dagen in de week open is tijdens het
seizoen. Wij hebben uw hulp daar hard bij nodig.
Werkbeurten en het water.

Op 31 maart zullen de werkbeurten weer beginnen.
Het is de bedoeling dat het water er op 24 maart op
gaat mits het niet meer gaat vriezen. Ook voor deze
actie zoeken we vrijwilligers die ons op deze datum om
10 uur in de ochtend willen helpen hiermee.
Belangrijke datums in maart.
25 maart — Paasbingo
Algemeen en contact.
Adres: Lagelandsepad 49, 3062 CH Rotterdam.
Tel. bestuurskamer 010-4202328.
Tel. Clubgebouw 010-4200520.
E-mail bestuur: info@vtvdevenhoeve.nl.
E-mail IT: info@venrhoeve.nl.
Website: www.venhoeve.nl
Facebook /Vennievos, /VTV-de-Venhoeve
en Verkoophoek V.T.V. de Venhoeve.
De bestuurskamer is op iedere zaterdag open voor vragen en mededelingen van 10:00u tot 12:00u.
Voor spoedgevallen (zaken die echt niet kunnen wachten tot de eerstvolgende zaterdag) kunt u contact opnemen met Jo-Ann van der Molen via telefoonnummer
06-41 11 65 79

