
Weekbrief 20 23 mei 2011 
 
Dit is de laatste weekbrief van dit seizoen. 
  
De bar is tijdens de zomerperiode geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
 
Nacompetitie  1e ronde 
 
28 mei 15.00 uur 
RCL  - TOGR 
nacompetitie 1e ronde 189623 
RCL- Sportpark De Bloemerd, LEIDERDORP 
 
28 mei 11.30 uur 
Zwervers, IJVV de 2 - TOGR 2 
reserve nacompetitie 1e ronde 189688 
YVV De Zwervers- De Groote Stee, ROTTERDAM 
 
De 2

e
 ronde van de nacompetitie zal zaterdag 4 en 11 juni gespeeld  

worden. 
 
Finale beker pupillen E1 
 
28 mei 10.00 uur 
RCL E5  - TOGR E1  189789 
FC Lisse - Sportpark Ter Specke, LISSE 
 
De spelers van de E1, hun trainers, ouders en supporters gaan met een 
BUS naar Lisse om daar hopelijk de beker te pakken. 
Om 08.00 uur zal een bus vertrekken richting Lisse.Er kunnen maximaal 50 
personen in de bus. Als u mee wilt kunt u contact opnemen met de 
leiders/trainers van de E-jeugd. 
 
4 juni Toernooi Breda 
Toernooi bij BSV Boeimeer te Breda Sportpark Heksenwiel, 
vertrek 11.45 uur.  (Dit toernooi is voor  E1 en E2) 
 
 
Ledenadministratie: 
Het aan-/afmelden van leden kan uitsluitend op de dinsdag- en 
donderdagavonden (uitgezonderd donderdag 26 mei) vanaf 18.30 uur. De 
wedstrijdsecretaris, de heer van Zelst, is dan aanwezig. 

Wedstrijdfoto’s  
Alle wedstrijdfoto’s die op de TOGR-site staan worden aan het eind van het seizoen 
van de teampagina's verwijderd. 
Een selectie hiervan wordt in het archief geplaatst. Nu is er nog de gelegenheid foto's 
te kopiëren. 
 
Seizoensafsluiting 
 
Het geplande E-toernooi wordt verplaatst naar woensdagavond 1 juni om 18.30. 
 
Op zaterdag 28 mei willen we het seizoen afsluiten met een gezellig clubtoernooi 
waarbij alle leden van jong tot oud en ook ouders en belangstellenden de gelegenheid 
krijgen hun beste beentje voor te zetten. 
 
Vanaf 13.30 uur begint het 7 tegen 7 toernooi voor A- en C-spelers en senioren. 
Hieraan kunnen ook (nog) niet-voetballende belangstellenden meedoen waarbij niet 
de prestatie, maar het plezier voorop staat. 
A- en C- spelers kunnen zich aanmelden via de leiders van de verschillende teams. 
De Senioren, ouders en belangstellenden kunnen zich aanmelden via het keukenluik 
(op wedstrijddagen) of via de bar. 
 
Ted Dijkema biedt alle deelnemers en medewerkers van het clubtoernooi na afloop 
een barbecue aan. De aanvang van de barbecue is rond 17.00 uur. Belangrijk is wel 
dat het ALLEEN voor de deelnemers en vrijwilligers van het clubtoernooi is. 
Mochten er mensen mee willen barbecueën die niet actief zijn geweest, dan kan dat 
tegen betaling van € 10,00. 
 
De band Laprë komt vanaf 16.30 tot 20.45 uur de muzikale omlijsting verzorgen. 
Tijdens de barbecue is er een rad van fortuin met mooie prijzen. Vanaf 20.45 uur is de  
de Champions League finale bij TOGR te bekijken.   
Reeds aangemelde teams: Dream Team, VVV Venlo, Spa Blauw, FC Rot Weiss 
Ahlen, FC Sankt Pauli, Ruuds Army. 
 
Let op: 6 juni ledenvergadering.  Aanvang 20.00 uur. 
 
In Memoriam 
Ons bereikte het droevige bericht dat erelid Arie Hoogstad op 18 mei jl. op 90-jarige 
leeftijd is overleden. Arie was één van de oudste ereleden van onze vereniging, oud-
voorzitter, oud-speler en aanvoerder van ons 1

e
 elftal . Wij bewaren hele goede 

herinneringen aan Arie, die altijd interesse in onze club bleef tonen. Onze gedachten 
en deelneming gaan uit naar zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen. Wij wensen 
hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 


