Hallo inwoners van Dijkerhoek en omgeving!
Hierbij tref je weer een gratis eindejaar krant van schietvereniging “De Zaagmolen”.
We wensen je veel leesplezier!

Zondag 30 december  Verwerping
Uiteraard staat de maand december voor De
Zaagmolen weer volop in het teken van de
Verwerping! Dit jaar is de formule iets
veranderd en wordt er geen erwtensoep
verkocht maar hebben wij het prijzenaanbod
van het rad van fortuin en vooral de prijzen
voor de lotenactie uitgebreid.

Zo valt er dit jaar maar liefst twee hoofdprijzen in de trekking van de loten! Te weten het
gebruikelijke grote vleespakket t.w.v. € 110,- en daarbij een tweede hoofdprijs, namelijk
een TV!

In de periode van 20 t/m 22 dec 2018 komen we bij
je aan de deur voor de verkoop van de loten.
Zoals eerder aangekondigd is de verwerping dit jaar op zondag 30 december bij het
Bonte Paard, de aanvang is 20:30. Je bent hiervoor van harte uitgenodigd! Iedereen is
welkom en de entree is gratis!
Tijdens de Verwerping draait het rad van avontuur volop
met vele prijzen. Ook kan er worden geschoten. Je kunt
uiteraard weer “mand raden’’. Verder worden er loten
verkocht met eveens kans op vele prijzen, en als hoofdprijs
een vleespakket naar eigen keuze t.w.v. € 110,- en een
TV!. De prijswinnars worden aan het einde van de avond
bekend gemaakt!
N.B. Om 21:30 uur wordt uit de tot dan toe verkochte loten een aantal extra prijzen
getrokken, en wel de aanwezigheidsprijs: een vleespakket t.w.v. €100,-.
Zorg dus dat je op tijd aanwezig bent!

Met 328 deelnemers verdeeld over 82
teams wist de 31e editie van de
Zaagmolentrofee afgelopen jaar te
evenaren!

Zoals gebruikelijk werd in de maand november De
Zaagmolentrofee georganiseerd. Alle acht avonden in
november waren goed vol gepland met maar liefst 82
teams. Dat betekent dat er 328 deelnemers hebben
genoten van dit jaarlijkse schietevenement en van de
bijbehorende gezelligheid in het kultuurhus. De
prijsuitreiking was op vrijdagavond 07 december van
20:00-21:00 in het Kulturhus.
Volgend jaar is er uiteraard weer een Zaagmolentrofee
in november. Datums volgen bij de aankondigingen in
de herfst 2019.

Schiet en kaart-avonden!

Ook in 2018 is er weer op elke maandagavond een schietavond van
19:00-22:00. Je kunt hierbij schieten voor de competitie of je schiet
een paar kaartjes voor jezelf. Met dat laatste maak je automatisch
kans op een prijs voor de zogenaamde “Vrije” kaarten.
Ben je nog geen lid en zou je eens willen proberen of schieten iets
voor jou is? Kom dan eens vrijblijvend langs op een maandagavond.
Vanaf 12 jaar ben je van harte welkom en mag je gratis een aantal
kaarten schieten
Alle 2de en 4de maandagavonden van de maand, het gehele jaar
door. Dit vanaf ca. 20:00 en is voor leden en niet-leden. Iedereen
is welkom en het kost niets. Alleen de drankjes zijn voor eigen
rekening en worden via het Kulturhus verrekend.

Agenda voorjaar 2019!
Er worden wederom volop activiteiten georganiseerd in het voorjaar van 2019. Hieronder
tref je alvast een agenda met de tot nu toe vastgestelde data. Voor de nog te komen data
en tijden hou ons Facebook Pagina in de gaten op:
www.facebook.com/schietverenegingdezaagmolen/
Datum:
20 t/m 22-dec-2018
30-dec-2018
22-mrt-2018
April
Mei
3-juni-2019
16-jun-2019

Aanvang
Hele dag
20:00
20:00

19:00-22:00
14:00

Evenement:
Lotenactie
Verwerping bij Het bonte paard te Dijkerhoek
40-plus avond
Onderling tegen Loo
Fietstocht
Laatste schietavond
Vogelschieten

Tot ziens op onze schietavonden of één van onze activiteiten!
Mvgr, het bestuur

