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Narissa Lachitjaran

Menno Kröse

Denise Goedhart

Lustrumcommissie
Mag ik even aan je voorstellen?!
Vanaf maart 2010 is er een groep mensen hard aan het werk om alle activiteiten
voor het lustrumjaar te bedenken en te realiseren. Misschien vraag jij je af wie
dit zijn.
<-- Mag ik je voorstellen aan de leden van de lustrumcommissie:
We blijven hard aan het werk en hopen dat iedereen aan het eind van het
seizoen met een voldaan gevoel terug kan kijken op een geslaagd jaar.

Het feest gaat beginnen
Het lustrumjaar 2011 is van start gegaan. Alle leden hebben eind december een grote envelop op hun mat
gevonden. Daarin zat niet alleen de gebruikelijke uitnodiging voor de Nieuwjaarsborrel en de algemene ledenvergadering maar ook een unieke Adegeestkalender. Deze kalender is het startschot voor een jaar lang
lustrumactiviteiten. Alle geplande activiteiten staan op de kalender
vermeld. We hebben al veel positieve reacties ontvangen en daar zijn
Puzzeltje
we uiteraard blij mee.

Wie is onze misteryguest:
 Speler Hoofdklasse honkbal
 Speler Nederlands Team
 Positie: Pitcher
 Huidige club: Konica Minolta Pioniers
 Europees kampioen in 2007
Als je op welke manier dan ook een bijdrage wil leveren aan dit bijzondere jaar bijv. door bardiensten te draaien, te helpen bij activiteiten of  Deelname aan diverse EK's en WK's
stands te bemannen, meld je dan aan bij de lustrumcommissie en
 Deelname aan Olympische Spelen
We willen met elkaar van heel seizoen 2011 een groot feest maken.
Een 25-jarig bestaan blijft iets bijzonders en dat willen/zullen we niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Om het nog specialer te maken zijn er tshirts en paraplu’s met het unieke lustrumlogo te koop bij het pakkenfonds. Een T-shirt kost € 12,50 en een paraplu €17,50. Vraag ernaar
bij Marian Stapper of Danielle Schneider.

Marian Stapper

Daniëlle Schneider

Kirsten van Leeuwen

Leonieke Riemens

mail naar lustrumcommissie@hsv-adegeest.nl.

Mocht je onverhoopt geen kalender hebben ontvangen meld dit dan op bovenstaand emailadres dan zorgen
we dat je er alsnog een krijgt. Een heel feestelijk jaar gewenst. De Lustrumcommissie

Wat staat ons nog te wachten?
17 feb ALV De algemene ledenvergadering is toe-

gankelijk voor alle leden. De Agenda heb je kunnen
vinden in de grote envelope die eind december is
verspreid. De bijbehorende stukken zijn op de site te
vinden onder het kopje informatie.

25 feb feestelijke seizoensopening De feestelijke,

gezellige en verrassende opening van het lustrumjaar. Op deze avond zal er om 21.00 uur aandacht
zijn voor een stukje verleden, heden en toekomst…
Vanaf 20.00 uur ben je van harte welkom in de kantine van Adegeest. Kom en feest met ons mee!

11/12/13 maart jeugdkamp Ons jaarlijks terugke-

2 juni familie toernooi Het jaarlijks terugkerend

evenement, waarbij duidelijk kan worden gemaakt
dat talent genetisch bepaald is (of juist niet). Dit jaar
nog groter en nog gezelliger dus neem ook jouw hele
familie mee om deze dag tot een groot succes te
maken.

25 juni Nacht van Adegeest Ja hoor, daar is ie weer

op veler verzoek: De Nacht van Adegeest! 25 uur
lang softballen! Geen zorgen, wij zorgen wel dat
iedereen de nachtelijke uurtjes overleefd! Let op: de
inschrijving is beperkt, dus treuzel niet!

25 juli open trainingsdag
rend hoogtepuntje! Een enorm gezellig en verbroede25 augustus softbal ‘sterren van Adegeest’ Je kent
rend jeugdkamp In Esbeek. Aarzel niet en meld je
dat wel… “ Mijn team is echt veel beter!”, of “Pfuh,
aan op jeugdkamp@hsv-adegeest.nl
die meisjes! Wij, (gasten), kunnen veeeeeel verder
slaan!” en wat dacht je van “Boeiuh! Softball is toch
20 maart Hoofdklasse wedstrijd ADO – Kinheim
veel spannender!” De wedstrijd der Titanen vindt
Honkbal met een grote H; en niet in Den Haag of
dan eindelijk plaats om deze discussie voor eens en
Haarlem, maar lekker dichtbij op ons eigen veldje!
voor altijd te beslissen!
25 maart lampionnentocht Wees mijn licht in de
4 september bedrijventoernooi Het jaarlijks terugkeduisternis, schijn n lichie op mij, en de jeugd van
rend succesnummer. Dit jaar nog groter en nog geAdegeest loopt met een eigen lichie door het dorp;
zelliger dus neem ook jouw hele bedrijf mee om deze
wel eerst zelf een lampion maken natuurlijk! En om
het nog spannender te maken: een Vossenjacht! Dit
dag tot een groot succes te maken.
wil je niet missen!
24 september spetterend eindfeest!
25 april Paasfeest en aspiranten toernooi Het aspi2 oktober Taptoe Na de eerste Adegeest editie van
ranten toernooi wordt een groot feest. Er zullen
vorig jaar, dit jaar wederom een hilarische, opvallenstands staan van SSK en Dima sports, twee leverande en vooral luidruchtige tocht met alle enthousiasciers van Honkbal materialen en gadgets.
telingen van Adegeest dwars door de binnenstad van
25 mei Scholen toernooi Adegeest heeft een aantal Leiden.
scholen uitgenodigd om wedstrijden te spelen.
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Jeugdkamp 2011 ' de Tijdmachine'
11, 12 en 13 maart
Weet jij hoe ze in de middeleeuwen een wedstrijdje softbal speelde? Of ben je heel erg
benieuwd hoe honkbal wordt gespeeld over 100 jaar? Dat komt goed uit. Voor het
jeugdkamp dit jaar is het ons namelijk gelukt om een echte tijdmachine op Marktplaats te kopen! Jullie zijn allemaal uitgenodigd om samen in de tijdmachine een reis
door de tijd te maken. Het wordt misschien een beetje proppen in de machine maar
wij hebben stiekem al wat testvluchten gemaakt om te kijken of hij het doet, en ik kan
je vertellen het wordt echt vet cool!! Van de middeleeuwen tot 'back to the future', we
slaan geen periode over. Nou is het natuurlijk wel de vraag of de machine het hele
jeugdkamp goed blijft werken!?!?
Schrijf je snel in voor het kamp door een mailtje te sturen naar: jeugdkamp@hsvadegeest.nl

‘Adefeest’ Aprés Ski 28-01-2011

Algemene Leden Vergadering
Let op.....!
Donderdag 17 februari 2011 vanaf 20.00 uur in ons clubgebouw: De ALV! Dus als je wat te
zeggen wilt hebben over adegeest kom dan ook naar de Algemene Leden Vergadering. De
Agenda heb je kunnen vinden in de grote envelope die eind december is verspreid.
De bijbehorende stukken zijn op de site te vinden onder het kopje informatie.
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Honk– en Softbal, de sport waar slaan en stelen mag
De bedrijven op deze pagina zijn Lustrumjaarsponsor.
Ook sponsor worden? Mail lustrumcommissie@hsv-adegeest.nl
Verjaardagen?
Zie website. Hsv-adegeest.nl -> informatie -> verjaardagen

Kopij is welkom op: Slagadegeest@live.nl

Over Adegeest
De honk- en softbal-vereniging Adegeest uit Voorschoten is opgericht op 17 februari 1986. Deze
middelgrote en zeer gezellige vereniging speelt in
Sportpark "Adegeest" in Voorschoten. Momenteel
heeft de ver-eniging 14 teams. 5 hiervan spelen
honkbal, 6 softbal, 1 beebal rookie league, 1 beeball Major League en 1 recreanten team. Als je
het leuk vindt om een keer te komen kijken dan
kan dat altijd. Ook bestaat er altijd de mogelijkheid om een paar keer mee te trainen met een
team als je geïnteresseerd bent om eventueel te
komen spelen bij Adegeest. Voor vragen en/of
verdere informatie over de honk- en softbalvereniging Adegeest kan je altijd terecht bij het bestuur.
Je kan ook altijd even langskomen op de accommodatie of bellen naar de kantine.
Een van de krachtige punten van H.S.V. Adegeest
is het feit dat de vereniging volledig draait op
vrijwilligers. Zij vullen de besturen en commissies
en zorgen dat er begeleiding is voor de teams. Dit
alles leidt er toe dat er elk jaar weer gespeeld kan
worden op de velden en dat de kantine altijd
open is tijdens wedstrijden om een hapje of
drankje te nuttigen. Echter, vrijwilligers heb je
nooit genoeg. Dus heb je interesse om als vrijwilliger iets voor H.S.V. Adegeest te betekenen, meld
je dan bij één van de betreffende commissieleden of neem contact op met:
de secretaris (email: secretaris@hsv-adegeest.nl)
of technische commisie (TC@hsv-adegeest.nl).

Cartridges en Telefoons

Big Snack Jos
Leidseweg 90a
2251LD Voorschoten

Treubstraat 13
2251 BT Voor-

Sportinstituut

Goederaad

Raadhuislaan 43
2251 GA Voorschoten
tel: 071 561 52 00

Wij verzoeken iedereen die lege cartridges of oude mobiele telefoons heeft deze in de grote kartonnen doos te doen in de kantine. De vergoeding
die de vereniging hiervoor krijgt komt ten goede
aan een elektronisch scorebord!!!

Ruudolf Mode
Schoolstraat 81
2251 BG
Voorschoten
071 5614300
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