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In deze nieuwsbrief de eerste Vriendjes en vriendinnetjes dag, meer 

informatie over de tweede klus dag 

Klus dag 

De eerste klus dag was een groot succes. De schuur en het dak zijn onder 

handen genomen en er is veel opgeruimd. Iedereen die is komen helpen 

om dit tot een succes te maken, bedankt! Op dit succes voortbordurend 

zijn er een aantal voorstellen gedaan om de club nog mooier te maken 

voordat het buitenseizoen begint.  

De tweede klus dag van het jaar staat gepland op 19 maart om 10.00 en de 

onderstaande projecten staan dan op de planning. Lunch wordt net als de 

eerste klus dag verzorgd. Hieronder de voorgestelde projecten. 

Repareren systeemplafond zaal 

De vorige klus dag is het golfplaten dak gerepareerd. Deze was beschadigd 

tijdens de Corona periode en kapotgewaaid tijdens de laatste storm. 

Hierdoor is er water op het systeemplafond gekomen en zijn de platen 

gaan schimmelen. Deze willen we graag gaan vervangen en de schimmel 

verwijderen. 

Verven binnenschietbaan 

Nadat het systeemplafond gerepareerd is willen we de zaal een nieuw likje 

verf geven zodat alles er weer fris uitziet en we met een mooier gebouw 

het voorjaar in gaan. 

Doelen buitenbaan 

De doelen op de lange buitenbaan en het 3D parkoers hebben het tijdens 

de laatste storm zwaar gehad. Voor de doelen op het veld staat op de 

planning om nieuwe bokken te bouwen en op het 3D parkoers zijn er 

dingen die verbeterd kunnen worden. 

 

Rooster update zomer 2022 

Het buitenseizoen komt er weer aan dus is het een goed moment om het 

rooster opnieuw toe te lichten. Er zijn enkele aanpassingen gedaan sinds 

vorig jaar. Zo zal er iedere tweede zaterdag van de maand, van 10:00 tot 

11:00 uur binnen of buiten 3D training worden gegeven en is de dinsdag 

avond weer de jeugdavond geworden. Hieronder meer informatie. Dit 

rooster hangt ook op de club met meer informatie en enkele 

uitzonderingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D wedstrijd Rondje Eendracht 2022 

Doordat de 3D wedstrijd in Ritthem niet door is kunnen gaan organiseert 

de vereniging een 24 doelen wedstrijd op het terrein rond d’Eendracht op 

27 maart. Deelname is voor iedereen gratis en aanmelden is mogelijk via 

de onderstaande link.  

Aanmelden via onderstaande QR-code of link 

 

 

 

 

 

https://handboogvlissingen.nl/wedstrijd 

Workshop pijlen maken 

Op vrijdag 11 februari is er een brainstormavond geweest met een groep 

schutters en hieruit is naar voren gekomen dat er vraag is naar een aantal 

workshops over materiaal en onderhoud. Er waren een aantal mooie 

voorstellen gedaan door schutters zoals het maken van pijlen, pezen, 

doelen of bogen 

De eerste van deze workshops zal georganiseerd worden op 7 mei en zal 

gaan over het maken en repareren van pijlen. 

Opgeven kan via onderstaande link. In dit formulier wordt er gelijk een 

inventarisatie gemaakt welk materiaal er nog nodig is en of er nog hulp 

nodig is met de aanschaf van materialen en gereedschap. 

Aanmelden via onderstaande QR-code of link 

 

https://forms.gle/NRVU4nmNBn2NTWVT8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Ochtend Avond (Bar – 19:00 - 21:30) 

Binnen Buiten Binnen Buiten 
Maandag     Kruisboog + vrij schieten (20M) Veld 

Dinsdag Masters (Dino's) Masters (Dino's) Jeugdavond (18M) 3D parkoers 

Woensdag     Vizier + vrij schieten (18M) Veld 

Donderdag Masters (Dino's) Masters (Dino's) Basiscursus 10+18M 3D parkoers 

Vrijdag    Vrij schieten Vrij schieten 

Zaterdag 3D training + Vrij 
schieten 18M 

3D parkoers Vrij schieten Vrij schieten 

Zondag         

https://handboogvlissingen.nl/wedstrijd
https://forms.gle/NRVU4nmNBn2NTWVT8

