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In het jaar 2015 hebben we als AC weer diverse activiteiten 

georganiseerd.  

In het begin van het jaar was er de carnavalstraining voor de jeugd.  
In het voorjaar was de Paashaas weer even op bezoek. We zijn met een 

groep kinderen op zoek gegaan naar de eieren die hij verstopt had en 
daarna hebben we nog wat spelletjes gedaan. 

 
In maart zijn we met een deel van de masters en waterpoloërs naar de 

Plok in Didam geweest waar we een gezellige spelletjesmiddag met 
aansluitend buffet hadden georganiseerd. 

 
In juni zijn we met de jeugd t/m 12 jaar naar Irrland in Kevelaer geweest 

waar we (de jeugd en begeleiders) een geweldige dag hebben gehad. 
  

Voor de zomerstop stond het kamp op het programma.  
Dit jaar gingen we naar camping te Boomsgoed in Braamt, waar we ons 

uitstekend hebben vermaakt. Het weer zat gelukkig mee en mede door de 

inzet van vele vrijwilligers die de activiteiten hebben begeleid was het een 
zeer geslaagd kamp. 

 
In september hebben we in het kader van ons jubileum in De Snor in ’s-

Heerenberg een zeer geslaagde feestavond gehouden. 
 

Verder zijn we nog met een grote groep van 13 t/m 18 wezen paintballen 
en pannenkoeken eten in Doetinchem.  

 
In december stond de Sinterklaastraining op het programma, waarbij we 

hulp kregen van een aantal Zwarte Pieten. De jeugdleden kregen weer 
wat lekkers mee naar huis.  

 
Door het hele jaar heen hadden we nog de meerdere volleybaltoernooien, 

waarbij het de ene keer iets beter ging dan de andere keer, maar we 

hebben ook gewonnen. 
 

Ook in 2015 proberen we de uitnodigingen zo veel mogelijk niet meer op 
papier uit te delen, maar via e-mail te verspreiden. Daarnaast worden 

activiteiten aangekondigd op de website, op Twitter en op Facebook. 
 

In 2015 hebben we afscheid genomen van Esther van Maastrigt en zijn 
Maarten Rougoor en Wilma Lammers erbij gekomen.  

Leo Vos is nog steeds onze voorzitter. Vanaf september 2016 hebben we 
een nieuwe voorzitter in de persoon van Maarten.  


