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Interessante informatie:
Voorlopige opleverdatum
MFC 27 mei
Geplande verhuisdata 3 en
4 juni
Officiële opening 25 juni
Koppelcompetitie in juli
Bij voldoende animo
geen zomerstop
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Oplevering MFC

Zomerbadminton

Op 20 april jl. is er een
bijeenkomst geweest over
het nieuwe MFC en dan
in het bijzonder over de
opslag in de Rozenburcht
en de verhuizing in het
algemeen. De voorlopige
opleverdatum is 27 mei
en de geplande verhuisdata zijn onder voorbehoud
3 en 4 juni. De verhuizing
wordt voor ons gedaan,
maar we moeten wel alles
wat we mee willen nemen
zelf inpakken en klaarzetten.
Ook moeten we onze
berging in sporthal de
Rozet leegruimen. Hierbij kunnen we wel wat
hulp gebruiken.

Om alles goed in te kunnen pakken, zijn nog op
zoek naar (goede) verhuisdozen.
Er is een kans
dat er in de
week van de
verhuizing niet
gespeeld kan
worden. Dit
omdat de benodigde materialen dan misschien al
zijn verhuisd naar de Rozenburcht. Mocht er niet
gespeeld kunnen worden,
dan laten we jullie dit
natuurlijk zo snel mogelijk
weten. Houd je mailbox
dus goed in de gaten!

In de zomervakantie blijft
MFC de Rozenburcht
gewoon open. Dit betekent dat als er voldoende
animo is om
door te spelen tijdens
de zomervakantie, de
zomerstop
wordt afgeschaft. Het
bestuur wil graag weten
wie er behoeft heeft om
tijdens de zomerstop
door te spelen. Op het
prikbord zal een inventarisatielijst komen te hangen. Wil je doorspelen
tijdens de zomervakantie,
zet je naam er dan op.

Hulp gezocht!
Om te beginnen zijn wij
op zoek naar goede verhuisdozen. Heb je nog
goede verhuisdozen,
neem die dan mee naar
de sporthal en zet ze in
onze berging.
Het inpakken moet z.s.m.
beginnen. Hiervoor hebben wij donderdag 12,

19 en 26 mei en 2 juni
gepland, van 20.00 - 21.30
uur. Uitwijkmogelijkheden
zijn nog zaterdag 21 en 28
mei. Graag horen wij wie
wil helpen met
inpakken. Ook
hiervoor zal er
een inschrijflijst
worden

opgehangen op het prikbord.
Dus schrijf je in, want we
kunnen alle hulp gebruiken!!!

