
Zo. 22 september 2019: Heel Donderen Bakt  14:00 eetcafé Hoving 

Wordt jij de beste bakker van Donderen. Nadere info volgt. 

Ook is er de uitslag van de floralia planten en de zonnebloemwedstrijd. 

 

 

 

Zo. 6 oktober 2019: Forelvissen        verzamelen 12:30 eetcafé Hoving 

Opgave via vvvdonderen@gmail.com De eigen bijdrage is € 15 per persoon.  

 

 

 

 

Za. 19 Oktober 2019: Oktoberfest   20:00 eetcafé Hoving 

Dit jaar organiseren wij weer een gezellig feestavond voor jong en oud. 

 

 

 

VVV Donderen 
Jaarprogramma  

2019 

 

Wijzigingen in het programma voorbehouden. Meer info in de Donderblik  

Contributie 2019: per gezin (incl. kinderen tot 15 jaar) € 12, individueel € 6. 

Kinderen t/m 15 zijn gratis 

 

 

Klaverjassen      19:30 eetcafé Hoving 

De VVV organiseert 6 maal per seizoen klaverjassen in competitieverband.  

Van de 6 avonden tellen er in totaal (de beste) 4 mee voor het klassement  

12 oktober 2019 * 16 november 2019 * 21 december 2019 * 18 januari 2020 * 

15 februari 2020 * 14 maart 2020 

 

 

Za. 07 December 2019: VVV Kerstboom    +/-  17:00 eetcafé Hoving 

Om de kerstperiode gezamenlijk en gezellig te beginnen gaan we de VVV-

kerstboom ontsteken. Dit onder het genot van een hapje en een drankje. 

 

 

Za. 2 november 2019: Kroegkwis   20:00 eetcafé Hoving 

De nieuwste kwis van donderen. Nadere info volgt. 

 

 

 

Zo. 6 oktober 2019: Bingo           14:00  eetcafé Hoving 

 

 

 

 

Za. 26 Oktober 2019: Oktoberfest   20:00 eetcafé Hoving 

Dit jaar organiseren wij weer een gezellig feestavond voor jong en oud. 

Hou de donderblik in de gaten voor meer informatie. 

 

 

Zo. 6 oktober 2019: Forelvissen        verzamelen 12:30 eetcafé Hoving 

Opgave via vvvdonderen@gmail.com De eigen bijdrage is € 15 per persoon.  

 

 

 

 

Zo. 22 september 2019: Heel Donderen Bakt i.s.m. VVN 14:00 eetcafé Hoving 

Word jij de beste bakker van Donderen.  

Ook is er de uitslag van de floralia planten en de zonnebloemwedstrijd. 

 

 

 



 

Het jaarprogramma van de Vereniging van Volksvermaken is weer klaar. Wij 

denken dit jaar weer een leuk en gevarieerd programma aan te kunnen bieden 

waar jong en oud plezier aan gaan beleven.  

Wij hopen jullie allen op de activiteiten te mogen ontvangen.  

-Het bestuur- 

vvvdonderen@gmail.com of 06-20298033 

Di. 22 januari 2019: Jaarvergadering VVV Donderen  20:00 eetcafé Hoving 

 

Zo.21 april 2019: Fakkeloptocht & Paasvuur   19:30 de Hullen 

Er is voor alle kinderen die met de fakkeloptocht mee doen wat lekkers. 

Daarnaast zal het paasvuur ook weer voorzien zijn van een standje waar wat  

lekkers gekocht kan worden.  

 

Ma. 22 april 2019: Nootjesschieten   13:30 eetcafé Hoving 

Deelname vanaf 6 jaar, echter met begeleiding.  

 

Brengdagen voor het paasvuur zijn:      (Locatie van het paasvuur is de Hullen) 

13  en 20  april tussen 09:00 – 12:00 en 13:00 – 16:00 

 

 

    

 

 

W 

 

Za. 4 mei 2019: De VVV komt langs         hele dag 

 

Wilt u eerste keus?? Dan kunt u tussen 09:00 en 10:00 uw planten bij eetcafé 

Hoving aanschaffen. Hierna gaan we weer het dorp rond.  

 

Net zoals vorig jaar komt de VVV weer bij u langs. Wij komen langs met 

voorjaarsplanten, potgrond en met de stekjes voor de floralia. Zorg ervoor dat u 

thuis bent zodat u tegen een scherpe prijs de mooiste planten in huis kunt halen. 

 

 

W 

 

5, 6 en 7 juli 2019: Zomerfeest met elke dag kermis 

Vrijdag: 

18:30  Opening van het zomerfeest. 

18:30 Tussen 18:30 en 19:00 zijn er voor de kinderen van leden (tot en met 

basisschoolleeftijd) gratis kaarten verkrijgbaar voor de draai- en zweefmolen  

19:00 Begin kuipsteken 

 

Zaterdag: 

10:30  Kinderspelochtend in de categorieën 4 t/m 7 en 8 t/m 12. 

14:00  Kindervoorstelling 

19:00  De traditionele vierkamp    

21:00 Live muziek en verloting in eetcafé hoving 

 

Zondag 

11:00 Zomermarkt met o.a. braderie, vlooienmarkt, muziek, eten en drinken, 

kruisboogschieten en nog veel meer. 

Verkoop ook je spullen op de rommelmarkt. VVV-leden mogen gratis op de  

Vriezerweg staan om hun waar te verkopen!! (gelieve tot 16:00 te blijven staan) 

Voor kinderen proberen we een kinderhoek van 10:00 tot 12:00 te regelen. 

 

 

 

Za. 23 februari 2019: Ik hou van Holland spel / quiz   20:00 eetcafé Hoving 

Worden jullie de nieuwe quizkampioen van Donderen?? Doen dan mee met de 

quiz vol muziek en leuke vragen. Speel mee met een team van 2 tot 4 personen. 

Voor het winnende team zijn er mooie prijzen. 

 

 

W 

 

Wil u de VVV Donderen helpen of op een andere manier een bijdrage leveren? 

U kunt ons bereiken op vvvdonderen@gmail.com of 0620298033 
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