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2017 

 

Zo. 10 september 2017: Bingo en Floralia  14:00 eetcafé Hoving 

In plaats van alle verschillende spelletjes hebben we een gezellige bingomiddag 

voor jong en oud. Er zijn mooie prijzen te winnen. 

Wij spelen +/-  6 rondes + 1 super Ronde. € 1 euro per kaart. 

 

Ook is er de uitslag van de floralia planten, de zonnebloemwedstrijd en de 

ballonnenwedstrijd. 

Zo. 1 oktober 2017: Forelvissen        verzamelen 12:30 eetcafé Hoving 

Ook dit jaar gaan we weer forelvissen. Opgave via vvvdonderen@gmail.com De 

eigen bijdrage is € 15 per persoon.  

Za. 28 Oktober 2017: Oktoberfest   20:00 eetcafé Hoving 

Dit jaar organiseren wij weer een gezellig feestavond voor jong en oud. 

Hou de donderblik in de gaten voor meer informatie. 

Klaverjassen      19:30 eetcafé Hoving 

De VVV organiseert 6 maal per seizoen klaverjassen in competitieverband.  

We spelen vanaf dit seizoen 3 boompjes. Ga jij naar huis met de rollade??  

Van de 6 avonden tellen er in totaal ( de beste) 4 mee voor het klassement  

21 oktober 2017 * 18 november 2017 * 16 december 2017 * 20 januari 2018 * 

17 februari 2018 * 17 maart 2018 

Wijzigingen in het programma voorbehouden. Meer info in de Donderblik  

Contributie 2016: per gezin (incl. kinderen tot 15 jaar) € 12, individueel € 6. 

Kinderen t/m 15 zijn gratis 

NIEUW!!! Za. 09 December 2017: VVV Kerstboom    +/-  19:00 eetcafé Hoving 

Om de kerstperiode gezamenlijk en gezellig te beginnen gaan we de VVV 

kerstboom ontsteken. Dit onder het genot van een hapje en een drankje. 



 

Het jaarprogramma van de Vereniging van Volksvermaken is weer klaar. Wij 

denken dit jaar weer een leuk en gevarieerd programma aan te kunnen bieden 

waar jong en oud plezier aan gaan beleven.  

Wij hopen jullie allen op de activiteiten te mogen ontvangen.  

-Het bestuur- 

vvvdonderen@gmail.com of 06-20298033 

Do. 19 januari 2017: Jaarvergadering VVV Donderen  20:00 eetcafé Hoving 

LET OP, HET PAASVUUR IS 1e PAASDAG!!! 

 

Zo.16 april  2017: Fakkeloptocht & Paasvuur 19:30 VVV container 

de Hullen 

Er is voor alle kinderen die met de fakkeloptocht mee doen wat lekkers. 

Daarnaast zal het paasvuur ook weer voorzien zijn van een standje waar wat  

lekkers gekocht kan worden.  
 

Ma. 17 april  2017: Nootjesschieten   13:30 eetcafé Hoving 

Deelname vanaf 6 jaar, echter met begeleiding.  

 

Brengdagen voor het paasvuur zijn:      (Locatie van het paasvuur is de Hullen) 

8 en 15 april tussen 09:00 – 12:00 en 13:00 – 16:00 

Za. 29 april 2017: de VVV komt langs    hele dag 

Net zoals vorig jaar komt de VVV weer bij u langs. Wij komen langs met 

voorjaarsplanten, potgrond en met de stekjes voor de floralia. Zorg ervoor dat u 

thuis bent zodat u tegen een scherpe prijs de mooiste planten in huis kunt halen. 

Zo. 21 mei 2017: Excursie aardkundig monument  14:00 

Zoals velen weten hebben wij een zeer mooi aardkundig monument in 

Donderen. Graag nemen wij jullie mee hierheen met uitleg van een gastspreker. 

30, 1 en 2 juli 2017: Zomerfeest met elke dag kermis 

Vrijdag: 

18:00  opening van het zomerfeest met het oplaten van ballonnen. 

19:00 Begin van de Westerngames 

1 team bestaat uit 4 personen. Opgave via vvvdonderen@gmail.com 

 

Zaterdag: 

10:30  Kinderspelochtend in de categorieën 4 t/m 7 en 8 t/m 12. 

13:30 Tussen 13:30 en 14:30 zijn er voor de kinderen van leden (tot en met 

basisschoolleeftijd ) gratis kaarten verkrijgbaar voor de draai- en zweefmolen 

19:00  De traditionele vierkamp   Opgave via vvvdonderen@gmail.com 

 21:00 Live muziek en verloting in eetcafé hoving 

 

Zondag 

11:00 Zomermarkt met o.a. braderie, vlooienmarkt, muziek, eten en drinken, 

kruisboogschieten, oldtimerdag en nog veel meer. 

 

U dient lid te zijn om mee te doen met de activiteiten. Mocht u geen lid zijn, kunt u ter plekke lid 

worden. 

Za. 18 maart 2017: Ik hou van Holland spel / quiz   20:00 eetcafé Hoving 

Speel met je eigen team tegen andere teams uit het dorp. 

Voor het winnende team zijn er mooie prijzen.  

Opgave per team (min. 2, max. 4 personen per team.)  

Zo. 30 april 2017: Klootschieten    14:00 eetcafé Hoving 

 

Zo. 18 juni 2017: Klootschieten    14:00 eetcafé Hoving 


