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Gevonden: sleutelbos

Marc Derks Toernooi

Begin maart hebben wij van een
oplettende buurtbewoner een gevonden sleutelbos ontvangen. Het
gaat om een sleutelbos met 3 sleutels en een flesopener. Deze is gevonden op De Wieken. Er hangt
vanaf begin maart een aanplakbiljet in de buurtkast, maar tot op heden heeft niemand zich gemeld.
Bent u of kent u de eigenaar van
deze sleutelbos, dan kunt u contact
opnemen door een mailtje te sturen
naar info@neiehuukske.nl.

Nieuw dit jaar! Voor alle leeftijden!

Ben je 17 jaar of ouder óf ben je 30+
en heb je ook zin om een lekker
potje te voetballen met leeftijdgenoten? Geef je dan samen met je
vrienden, familieleden, collega’s of
buurtgenoten op voor het Marc
Derks Toernooi 17 t/m 30 jaar óf
voor het Marc Derks 30+ Toernooi
op zaterdag 25 juni 2016!

Zaterdag 25 juni 2016

In vernieuwde vorm (voor alle leeftijden) organiseert onze buurtvereniging ook dit jaar weer het Marc Derks
Toernooi, een voetbaltoernooi dat gehouden wordt op het veldje van onze
buurtvereniging.

Vriendelijke verzoeken
van buurtleden
Oud papier
Wilt u uw oud papier s.v.p. niet
’s avonds laat of ’s ochtends heel
vroeg brengen. Omwonenden hebben last van het lawaai dat de deur
van de papiercontainer maakt.
Graag hiermee rekening houden.
Parkeren
In sommige straten in onze buurt,
met name op De Vang en De Windpeluw, wordt regelmatig buiten de
vakken geparkeerd. Vooral als men
met grotere voertuigen of bijvoorbeeld met een auto met aanhanger
de wijk in wil, geeft dit overlast.
Vriendelijk verzoek hier rekening
mee te houden.
Hondenpoep
Nogmaals het verzoek om straten,
stoepen en veldjes in de buurt hondenpoepvrij te houden. Wel zo fijn
voor wandelaars en spelende kinderen. Alvast hartelijk dank voor
uw medewerking!

Leeftijdscategorie: 17 t/m 30 jaar
én 30+

Leeftijdscategorie: basisschool en
voortgezet onderwijs
Alle Beerse jongens en meisjes die in
groep 3 t/m 8 zitten kunnen hieraan
deelnemen. Ook kinderen die niet in
’t Neie Huukske wonen of die niet in
Beers op school zitten mogen meedoen. Deelname is gratis. Ook krijgen
alle deelnemers nog een herinnering
aan dit leuke evenement. De groepen
3 t/m 5 beginnen om 13.00 uur en de
groepen 6 t/m 8 om 14.30 uur.
Voor leerlingen van het voortgezet
onderwijs t/m 16 jaar organiseren
wij dit jaar voor de tweede maal een
panna-toernooi. Aanvang: 16.00 uur.
Als jullie zin hebben om mee te doen,
vul dan een briefje in met je naam,
leeftijd en in welke groep/klas je zit
en stop dat uiterlijk vrijdag 10 juni
a.s. in de brievenbus bij Ramon
Oppers, Korte Spruit 24, of via de
mail: tonnychantal@home.nl.

Er wordt 5 tegen 5 gevoetbald, op
een klein veld, zonder buitenspel,
geen slidings en geen lichamelijk
contact. Bovendien bestaat de mogelijkheid onbeperkt door te wisselen. Gezelligheid staat voorop! Dames mogen uiteraard ook meedoen, graag zelfs! Ieder team mag,
indien noodzakelijk, 1 dispensatiespeler opstellen. Teams die volledig bestaan uit spelers van rond de
30 jaar, zullen door de organisatie
in een van beide poules ingedeeld
worden. De wedstrijden beginnen
om 16.00 uur en er zal gespeeld
worden op het voetbalveldje van
onze buurtvereniging. Deelname is
gratis.

30+ (40+, 50+…) en al enige tijd niet
meer tegen een bal getrapt? Geen
probleem, want bij deze variant
van voetbal zijn er, mede door de
indeling in twee leeftijdscategorieën, geen uitputtende wedstrijden tegen jonge, prestatiegerichte
spelers van begin twintig. Geef je
dus vooral op!
Zie de achterkant van dit Buurtnieuws voor nadere info……..
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Marc Derks Toernooi

Beers Best

Vervolg leeftijdscategorie: 17 t/m
30 jaar én 30+

Zondag 3 juli 2016

De organisatie zorgt ervoor dat tijdens het toernooi eten en drinken
verkrijgbaar is. Ook tijdens de
DERDE helft, want het team dat
dan het beste presteert mag zich de
morele winnaar van het toernooi
noemen.
Voor eventuele vragen kan contact
opgenomen worden met Raymond
Veulings: 06-40786145. Opgeven
kan per team door uiterlijk vrijdag
10 juni a.s. een mail te sturen naar:
r.veulings1@telfort.nl.

De voorbereidingen voor Beers Best
2016 zijn reeds in volle gang en het
belooft, evenals voorgaande jaren,
een gezellige dag te worden voor
jong en oud.

Binnenkort komen we langs de deuren om te vragen wie wanneer kan
helpen. Aanmelden mag nu al door
een
mail
te
sturen
naar:
tonnychantal@home.nl.
Als u benieuwd bent naar het programma, neemt u dan alvast eens een
kijkje op de geheel vernieuwde website www.beersbest.nl.

Agenda
25.06.2016
03.07.2016
17.09.2016
00.09.2016
01.10.2016

Marc Derks Toernooi
Beers Best
Buurtfeest
Kindermiddag *
Klusochtend

* Exacte datum volgt later.

Jaarvergadering 2016
De notulen van de Algemene Ledenvergadering die op 22 maart jl.
plaatsgevonden heeft zullen separaat verspreid worden.

