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Overzicht van het nieuws in week 49 van het jaar 2014

Mediation traject aangaande parkeer uitbreiding Douwekamp gestart

Afgelopen maandag en dinsdag zijn de betrokken partijen in de gelegenheid gesteld hun
zienswijze kenbaar te maken aan de onafhankelijke mediator. Betreft zienswijze aangaande de
voorgenomen bomenkap ten behoeve van het vergroten van de parkeergelegenheid aan de
Healwei. 

De mediator heeft het voornemen uitgesproken komende week een terugkoppeling te geven.
Dan zal ook een beslissing genomen worden over het vervolg traject. Middels het opgestarte
mediation traject of de ingediende bezwaren worden op de reguliere wijze afgehandeld. 

Greetje van der Weij
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Amerikaanse kerstparty!

Amerikaanse kerstparty!

Op maandag 22 december organiseren wij een Amerikaanse kerstparty voor alle jeugdleden +
trainers en coaches. Het is de bedoeling dat iedereen zelf iets maakt en meeneemt, zodat we
een lopend buffet in de kantine krijgen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een hartige taart,
salade en kleine hapjes. Om een inschatting te kunnen maken wat en hoeveel er komt, moeten
jullie je voor 20 december opgeven bij je trainer/coach. Vanaf 18.30 zijn jullie welkom in de
kantine en gaan we met z’n allen lekker eten tot 20.00 uur. Voor drinken wordt gezorgd! Wat
jullie niet moeten vergeten om mee te nemen is: bord, soepkom, beker en bestek J

 

Wij kijken er al naar uit! Gerechten zoals vorig jaar zijn welkom! 

 

Voor eventuele vragen kunnen jullie terecht bij Janna Plantinga    

 

Groetjes van de JAC
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Uitslagen

Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie

Verslagen
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Hieronder de standen op basis van de huidige bekende uitslagen
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