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Oud Hollandse spellen op tournee
Mooie matches gemaakt.

DAG 2021 - HALLO 2022
Het jaar 2021 hebben we achter ons gelaten. Een bijzonder jaar.
We danken alle partijen voor een mooi maatschappelijk jaar! We zijn trots op al die maatschappelijk

betrokken ondernemers die de gemeente Raalte rijk is. Dankzij hen zijn we in staat hele mooie
matches te realiseren.
Ook voor de Raalter Uitdaging was het regelmatig weer schakelen. Kan een bepaalde activiteit nog
wel? Welke activiteiten bij verenigingen en stichtingen in de gemeente Raalte kunnen nog
doorgaan? Ondanks al deze onzekerheden, weten we als Raalter Uitdaging een ding zeker. Wij gaan
gewoon door met het maken van mooie matches. Daar waar we in 2021 gestopt zijn gaan we in 2022
gewoon door.
Wij wensen iedereen een goed en voorspoedig 2022 toe.

In het zonnetje gezet....
Eind 2021 is er een attentie bezorgd bij Angelique Nijhof en Niek Velderman.
Angelique en Niek zijn vanaf begin 2017 lid van de matchgroep van de Raalter
Uitdaging. Door hun inzet en enthousiasme hebben we de afgelopen jaren heel
veel matches kunnen maken.
Angelique en Niek nogmaals dank voor jullie inzet en energie. We gaan jullie in de
matchgroep missen.
Wil je ook bijdragen aan de Raalter Uitdaging? Lijkt het je leuk om deel te nemen
aan de matchgroep? Neem contact op met Henny Zomer.

Zo mooi dat we als Raalter Uitdaging met het aanbod van BRES
Verhuur inmiddels op tournee zijn. De hele maand januari worden deze mooie
spellen ingezet op verschillende locaties.

Zo mooi dat het matchen is gelukt!

Inmiddels heeft een nieuwe gebruiker zich gemeld voor deze 49 mokken, waar je
naast Chocomel ook koffie of thee kunt drinken. Aangeboden door Liefveld
Coffee.

Speeltuinvereniging Blekkerhoek had bij de Raalter Uitdaging de vraag gesteld
voor een koel/vriescombinatie.
Afgelopen december hebben we deze mooie match kunnen maken tussen Leo
Weys van PrintXpert en Raymond Snijders namens de Speeltuin Blekkerhoek.

OPROEP
Heb je als ondernemer spullen over of in de weg staan? Bied ze aan bij
de Raalter Uitdaging en wij gaan op zoek naar een nieuwe plek. Spullen

kunnen dus kantoormeubilair zijn, maar ook ontvangen we regelmatig
vragen naar laptops/computers of materialen voor knutselmiddagen of
leuke prijsjes voor bingotafels. Heb je vragen hierover, neem dan
contact op met Henny Zomer, 06 - 23 44 71 10.

Heb je als vereniging/stichting een hulpvraag voor de Raalter Uitdaging, geef dit
dan aan via www.raalteruitdaging.nl (vraag). Mailen kan ook:
info@raalteruitdaging.nl. Bellen mag ook: 06-23447110. We gaan graag aan de
slag met de vragen uit je vereniging/stichting.
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