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Openingstijden kantine  in gesloten seizoen: 
 

In principe is de kantine op zaterdag geopend van 13.00-17.00 u. 
Dienst hebben dan de aanwezige bestuursleden. 
 
Agenda: 
 
 6 juni : afsluiting seizoen – afscheid van vertrekkende trainers/spelers 
             aanvang 15.00 uur. 
19 juni : medewerkersavond (voor wie het aangaat. hierbij de uitnodiging) 
 
Verschijning weekbrief nieuwe seizoen: 
 
Wij streven er naar de e.v. weekbrief te laten verschijn circa 3e week van  
juli.  
 
Van het jeugdbestuur: 
 
Op een mooie zonnige Hemelvaartsdag werd op ons complex het jaar-
lijks terugkerende Bram Borstlaptoernooi gehouden.Het was (op een 
enkele uitzondering na) leuk en gezellig ! 
Een compliment voor de toernooileiding Henk van Ameijde, Marrie en 
Job van der Bergh. 
Ondanks heel late afzeggingen zagen zij kans het toernooi vlekkeloos te 
laten verlopen.. 
Er werden weer mooie bekers uitgereikt en of je eerste of laatste bent 
geworden, is niet zo belangrijk. Als je maar plezier hebt gehad. 
Alle vrijwilligers, zoals het barpersoneel, mensen die lootjes verkochten, 
de warme snacks en natuurlijk de scheidsrechters maar ook de leiding 
van de teams: allen hartelijk dank. 
 
Maar ook niet te vergeten alle deelnemende teams. Zonder jullie aanwe-
zigheid hadden wij dit toernooi niet kunnen houden. 
Graag zien wij jullie volgend jaar weer terug ! 
 
 
 

Programma voor zaterdag 30 mei a.s.: 
 
181474 Bekerfinale DSO 2 – TOGR 2 op het terrein van v.v. VUC, Het    
kleine Loo 1, Den Haag – aanvang 12.00 uur. 
Vertrek per bus 10.00 uur – aanwezig zijn om 09.45 uur. 
Leiding: Johan Molendijk, L Luhrman, B, van Winkelhof – verzorging A. 
Rook – neutrale leiding  
Opstelling zaterdagmorgen. 
 
98265 TOGR 3 – Dillettant 1 aanvang 12.00 uur – scheidsrechter J. 
Bezemer – gebruikelijke deelname van spelers. 
 
Vervallen kaarten: 
 
Zoals vermeld in een vorige weekbrief, komen alle kaarten te vervallen 
die geen uitsluiting tot gevolg hebben. 
 
Aanvang nieuwe competitie: 
 
1e elftal: zaterdag 22 augustus met een bekerwedstrijd 
2e en 3e elftal: zaterdag 22 augustus met bekerwedstrijden; 
Alle lagere seniorteams: zaterdag 5 september met bekerwedstrijden; 
B, C, D, E en F: zaterdag 29 augustus: Zwaluwen jeugdtoernooi; 
  
 
(Buiten verantwoordelijkheid van de weekbrief redactie) 
 
Wij ontvingen een verzoek van Rotterdams Wijktheater namens de 
gelijknamige stichting om hun voorstelling Hand in Hand KAME-
RADEN op zaterdag 6 juni a.s. onder uw aandacht te brengen. 
Alle verdere inlichtingen etc. zijn verkrijgbaar via tel 4230192, fax 
0104231283 of www.rotterdamswijktheater.nl 
 
 
De redactie wenst een ieder van onze leden, alsmede hun familie 
een zeer prettige vacantie en wij hopen elkaar zo in augustus weer 
in goede gezondheid te treffen.  


