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Verschijning weekbrief:

Training overige senioren:
Evenals vorige jaren kan er op woensdagavond worden getraind, maar
de kantine is gesloten. Kontaktpersoon is Arie Rook (tfn.4811546).

Dit is de laatste weekbrief van dit seizoen – wij verwachten de e.v.
uitgave te laten verschijnen in de 3e week van juli.

Van het jeugdbestuur:

Openingstijden kantine:

Kampioenschap:

Gedurende het gesloten seizoen is de kantine op zaterdag geopend van

Nog niet is vermeld dat ons E1 team o o k kampioen is geworden in hun
afdeling. Leiding en spelers: van harte gefeliciteerd.

13.00 – 17.00 uur.
Openingstijden keuken:
De keuken is gesloten van 1.6 tmt. 22.8. Vanaf 1.8 zullen wel
tosti’s verkrijgbaar zijn. Voor incidentele cateringopdrachten is de keuken
in deze periode beperkt beschikbaar (tfn.Jasper: 06-29326164).
Seizoensafsluiting:
De aanmelding hiervoor verloopt zeer moeizaam. Wij roepen een ieder
op zich aan te melden bij Ger Klip – eventuele aanmelding via de kantine
is ook mogelijk (tfn. 010-4804944). I.v.m. de organisatie: met spoed
graag !
Mutaties ledenbestand:
Verhuisd: Mevr.M.Bout-van Groningen n.:Klencke 245, 4191 VP
Hoogvliet Rt, tfn. 4387280
Bedankt als donateur: J. Bijl, A.C. Jansens

Fungerend A-elftal:
Op zaterdag 7 juni a.s. verdedigt een A elftal de reeds 2x gewonnen
wisselbeker bij NBSVV, Sportpark DE KREEK, Wilhelminastraat 61 in
Nieuw Beijerland.
Aangezien het programma nog niet bekend is, de vertrektijd vanaf de
kantine navragen bij Leo de Koning of Dennis Pieke. Toernooi duurt de
hele dag.
INLEVEREN PASFOTO’S.
U kunt deze week nog de gevraagde foto’s inleveren. Doet U dit niet
is Uw meespelen in augustus niet zeker. Het zijn:
1e elftal: OJ.de Pina;
4e elftal: B.Bedeaux-AHM.Geerts-JA.Heemskerk-J.vd.Oord;
5e elftal: M.Frings en PA.Huijgen;
Zaal: P.Sobhie-M.Lamrini-M.Lamrini.

Bedankt:

VERVALLEN GELE KAARTEN.
Alle gele kaarten welke geen uitsluiting tot gevolg hebben zijn
vervallen.Alleen VL.vd.Poll is nog 1x geschorst totdat het 3e elftal de
eerste wedstrijd heeft ge speeld.

Het C1 team bedankt de A-selectie voor het helpen bij het trainen van
hun team. Mede daardoor denken wij dat wij kampioen geworden zijn in
onze afdeling.
Leiding en spelers.

AANVANG NIEUWE COMPETITIE.
Beker 1e elftal dinsdag 19/8. Overigen zaterdag 23/8 en 30/8
Competitie begint op zaterdag 6 september.

