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Het einde van beachseizoen 2016 is alweer in zicht. Een beachseizoen met volop activiteit op 
het veld. Bathmen on the Beach, beachclinics, beachtrainingen, 20˚ c maandag en natuurlijk 
volop vrij spelen. Ook is het veld meerdere malen verhuurd aan o.a. de Nevobo Volleybalkam-
pen en Heeten sportief. Dit jaar hebben de mini’s ook gebruik gemaakt van het veld, leuk! We 
hopen dat we alle activiteiten volgend jaar een goed vervolg kunnen geven en houden jullie op 
de hoogte via AHN en de aanvoersapp. 
 
Een sportieve beachgroet,  
 
Daniël, Ingrid en Ellen 

mailto:redactieahn@gmail.com
http://www.destratenmaker.nl/
http://deventer.sport2000buitink.nl/
http://www.finenzodeventer.nl/
http://www.emte.nl/_layouts/sfg_custom/map.aspx?adres=bathmen&straal=5


Beach 

End of Season AMERICAN Party 
 
 
Op vrijdagavond 2 september vanaf 19:30 uur sluiten we het beachseizoen af met een “End of 
Season AMERICAN Party” (met mooi weer). Wees welkom om gezellig een potje te komen bea-
chen en een drankje en een zelf meegenomen hapje te nuttigen! Graag horen we even of je 
erbij bent! Ook aanhang is van harte welkom!  



Beach 

Winterklaar maken beachveld 
Op zaterdagochtend 17 september vanaf 9:30 uur wordt het beachveld winterklaar gemaakt. Op 
deze ochtend wordt o.a. het afdekzeil weer over het veld getrokken, sponsordoeken weggehaald, 
de tuinsets opgeruimd en geveegd. Dit is een behoorlijke klus, waarbij vooral vele handen prettig 
zijn! Wie wil ons komen helpen?  Laat het even weten via absvolleyb.beach@gmail of stuur een 
berichtje naar Ellen (T: 0646062010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beachvolleybal training 
Van veel leden die deel hebben genomen aan de beachtraining hebben we een reactie gehad op 
de trainingen. De reacties waren zeer positief: leuk om tips te krijgen, voor herhaling vatbaar, 
ontspannen sfeer, zeer geslaagd, gewoon erg leuk en goed, goede trainer, kosten zijn prima, …..   
Erg leuk om te horen dat de trainingen zo goed bevallen zijn, krijgt volgend jaar zeker een ver-
volg!  
 
 

Beachseizoen 2017 
Vanaf september zal de beachcommissie zich gaan buigen over het seizoen 2017. Mochten jullie 
nog opmerkingen en/of leuke ideeën hebben voor het nieuwe seizoen laat het ons vooral weten! 

mailto:absvolleyb.beach@gmail


 

●Slijterij 
●Partykelder 
●Verhuur 
●Catering 
 

‘t Bockje 

Bathmen 
 

 

Hét Café Braakhekke Bouwbedrijf Kerkdijk 

van Welbergen 

Bakkerij Nijkamp te Riele Olie  

‘t Bockje                       Kapsalon de Worp Bronsvoord Welkoop Bathmen 

Garage Groenouwe                                                      Amigo Bathmen  Garage Leijenaar 

Kinderopvang Bathmen Bakker Philips   

Agenda  september 2016 
 
2  september  End of Season AMERICAN party   19:30-24:00 
 
17 september  winterklaar maken beachveld    09:30-eind 
 
8 april t/m  vrij spelen 
16 september  
 

http://www.bockje.nl/
http://www.bockje.nl
http://www.bockje.nl
http://www.kapsalondeworp.nl/
http://www.boerenbond-welkoop.nl/
http://www.hetcafebraakhekke.nl/
http://www.kerkdijkbouw.nl/
http://www.teriele-olie.nl/
http://www.groenouwe.nl/

