
Uitnodiging 13+ Meeting 

Snooker Town 
       Wie gaat ermee? 

Datum:  Zaterdag 8 oktober  
Tijdstip:   19:00 - 21:30 uur 

Voor wie:  Vanaf 13 jaar 

Locatie:   Hoofdstraat 136 

   5706 AN Helmond  

 

Eigen bijdrage:  € 5,00 p.p. 
(Inclusief shuffle baan, footpool veld, pooltafel,  

bittergarnituur en 2 consumpties) 

 

Eigen bijdrage Stichting: € 11,00 p.p. 

Hallo allemaal, 

Meedoen Nuenen gaat op stap! Speciaal voor onze  

oudere deelnemers hebben we een gezellig  

avondje uit gepland bij Snooker Town in Helmond.  

Deze avond kunnen jullie naar hartenlust poolen. 

Maar er is ook speciaal voor ons een shuffleboard 

baan en een footpool veld gereserveerd.  In een 

gezellige ambiance onder het genot van een hapje 

en drankje kunnen jullie samen met je vrienden van 

Meedoen Nuenen een gezellig avondje genieten.  

Footpool 

Een combi van het poolen en voetbal. De regels zijn  

hezelfde als bij het normale poolen alleen de tafel is een stuk 

groter en ligt op de grond en de ballen zijn vervangen door  

voetballen. Maak kennis met een nieuwe spelvorm op een 

geweldig mooi met LED verlicht footpool veld! 

 

Shuffleboard 

Shuffleboard is een spel wat 4 spellen samenbrengt! Het bevat 

elementen van jeu de boules, curling, bowlen en sjoelen! Het is 

laagdrempelig en voor alle leeftijden en een garantie voor veel 

plezier! 

 

Hier wil je toch bij zijn? Meld je dan snel aan! 

 
 
 
 

Zien wij jou 8 oktober?  

Hoe kan ik mee doen?  
 

Aanmelden kan tot woensdag 28 september a.s. 

door een mailtje te sturen naar: 

meedoennuenen@gmail.com.  

Vermeld daarin de naam en leeftijd van de  

deelnemer. 

 

Deelnemers mogen rechtstreeks naar de locatie 

worden gebracht. Zij worden opgevangen door de 

vrijwilligers van de stichting. Ontvangsttijd volgt.  

 

Op woensdag 5 oktober zullen jullie een  

bericht via mail ontvangen met alle informatie over 

deze gezellige activiteit. Ook wordt er een tijdelijke 

appgroep aangemaakt waarin wij een tikkie zullen 

sturen om de eigen bijdrage over te maken.  

 

In de hoop jullie voldoende te hebben  

geïnformeerd. Bij vragen neem gerust contact met 

ons op.  

 

 

               


