
Nieuwsbrief Sportcafé De Camp najaar 2015
De zomervakantie zit er weer op, het regent weer wat vaker in Woudenberg, en de bladeren beginnen te verkleuren. 
Zonder enige twijfel, de herfst is weer begonnen. Ook in De Camp draait alles al weer op volle toeren. De scholen gymen 
weer overdag, de sporttrainingen ‘s avonds zijn weer begonnen, en ook de zaakvoetbal heeft al weer afgetrapt op de 
vrijdagavond. Kortom de gezelligheid in ons sportcafé viert weer hoogtij.

Op zondag 20 september hebben we een traditie weer in ere hersteld. Vele gasten genoten deze middag van overheerlijke 
mosselen met een goed glas wijn. Voor alle kids die er gelukkig ook waren hebben we heerlijke frietjes gebakken. De 
mosselmiddag in sportcafé de Camp is voor ons de echte start van het seizoen. Wij hebben er weer onwijs veel zin in, en 
zien u dan ook graag in ons gezellige sportcafé.

Sushi Workshop
Op 28 oktober gaan we samen met Dennis van Mr. Sushi XL uit Nijkerk een Sushi Workshop organiseren. Op een leuke 
informele wijze krijg je de techniek te pakken om thuis heerlijke sushi te maken. De kosten voor deze workshop zijn €29,50 
p.p. en dat is inclusief een drankje. De workshop duurt ongeveer anderhalf uur. Je hebt dan gemiddeld 40 heerlijke stukjes 
sushi gemaakt, en je krijgt tevens nog een verrassing mee. 
Omdat deze workshop binnen 1 dag volgeboekt was hebben we besloten om nog een workshop te organiseren, en wel 
op 11 november. Wil je aan deze workshop nog meedoen? Geef je dan snel op via info@decamp.nl, via Facebook of aan 
de bar van ons sportcafé uiteraard.

Stampotten en oud Hollandse spelletjes
In navolging van onze mosselmiddag organiseren we op zondag 15 november Stampottenmiddag met oud Hollandse 
spelletjes. Op deze zondag maken we overheerlijke stampotten en zorgen we ervoor dat er oud Hollandse spelletjes 
klaarstaan. In ons gezellige sportcafé samen een drankje drinken, gezellig spelletjes spelen en afsluiten met heerlijke hutspot, 
zuurkool en boerenkool stamppot. Uiteraard gaat de sporthal weer open voor de kids, zodat ook zij zich kunnen uitleven.

Zaalvoetbal Oudejaarstoernooi
Omdat een traditie ergens een keer moet beginnen, organiseren wij dit jaar het eerste “Sportcafé De Camp zaalvoetbal 
Oudejaarstoernooi”. 8 Teams zullen elkaar sportief gaan bestrijden op 30 december. Gezelligheid staat voorop, maar 
uiteraard is er ook een echte wisselbeker voor het winnende team. En wie wil die eerste beker nou niet winnen? We 
beginnen op 30 december om 19.00 uur. 

Rolstoelhockeytoernooi
Onder tradities kunnen we zeker ook het jaarlijkse Rolstoelhockeytoernooi scharen. Op woensdag 23 december kunnen 
de hockeysticks weer uit het vet, en zullen vele teams elkaar sportief proberen de loef af te steken. Uiteraard geldt ook 
bij deze sportieve avond dat gezelligheid en sportiviteit bovenaan staan, en ook dit jaar is er weer een goed doel aan dit 
toernooi verbonden.

ViDoZa toernooi
Op maandagavond 28 december is Sport- en cultureel-centrum De Camp weer open voor het ViDoZa Zaalvoetbal 
toernooi. Een sportief toernooi dat zich afspeelt op vier locaties in vier verschillende dorpen: Woudenberg, Scherpenzeel, 
Renswoude en Ederveen. U komt toch ook uw favoriet even aanmoedigen, en na afloop een drankje doen in ons sportcafé? 

Nieuwe website
Afgelopen zomer hebben we hard gewerkt aan het bouwen van onze nieuwe website. De lay-out, alle teksten en foto’s zijn 
vernieuwd en het geheel geeft een nog betere indruk van alle mogelijkheden die sport- en cultureel-centrum De Camp 
allemaal te bieden heeft. Van ons sportcafé  tot onze squashbanen en van alle sportmogelijkheden tot ons zalencentrum 
voor vergaderingen en bijeenkomsten, je vindt het allemaal op www.decamp.nl 

Het regent wat vaker momenteel, maar ik wens jullie allen, mede namens alle medewerkers van Sportcafé De Camp, een 
zonnige en kleurrijke herfst toe.

Jolanda van Baaren




