
Het Rode Blaadje 
 

Het Rode Blaadje nr. 40 
22 mei t/m 29 mei 

Uitslagen 
 
Zaterdag 20 mei 
Lemmer 1 – WIK ’34 1 05 – 15 
Lemmer A1 – De Hoeve/Forward A2 08 – 10 
Lemmer B1 – WIK ’34 B2 06 – 05 
Lemmer C1 – Sparta (Zw) C4 03 – 05 
Lemmer D1 - Drachten/Van der Wiel D2 02 – 09 
 
Activiteitenkalender 
 
Datum Tijd Activiteit 
22 t/m 25 mei  Avond-4-daagse 
Zaterdag 17 juni  Afsluitdag 
 
Slotdag avond-4-daagse 2023 

 
Deze week lopen we de avond-4-daagse. De slotdag, donderdag 25 mei, loopt iedereen mee die 
normaal op donderdag ook traint. Er is dus geen trainen die avond. 
 
Slotdag 
We verwachten dat: 
• iedereen om 18.15 uur aanwezig is op het ijsbaanterrein; 
• alle jeugd het wedstijdtenue aan heeft; 
• de trainers ervoor zorgen dat de jeugd op tijd hun tenues hebben; 
• de junioren, senioren en recreanten zoveel mogelijk het KV Lemmer trainingspak en/of inschietshirt 

dragen. 
 
Tot donderdag! 
 
  



 
 
17 juni: afsluitdag! 
 
Het seizoen komt tot een einde en dat willen we graag met jullie afsluiten. Dit doen we op zaterdag 
17 juni. Voor de jeugd staat er de hele dag een springkussen en na de wedstrijden gaan we BBQ’en. 
 
Kosten voor de BBQ 
0 t/m 4 jaar: gratis 
5 t/m 11 jaar: € 5,00 
Vanaf 12 jaar: € 7,50. 
 
Aanmelden BBQ 
Je kunt je tot zondag 11 juni opgeven voor de BBQ door een mail te sturen naar 
activiteiten @ kvlemmer.nl. Vermeld hierin het aantal personen en leeftijd. 
 
Tot dan! 
 
De activiteitencommissie. 
 
Wekelijkse schoonmaak kleedkamers en hal 
 
Week 21 
22 mei t/m 28 mei  
Esther 
Fokke Rein 
Jasper S. 
Janiek 
Sterre K. 
 
Graag onderling afstemmen welke dag je gaat schoonmaken. 
Kun je niet? Dan ruilen met iemand anders! 
Sleutel is af te halen bij Meryam. 
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