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Even voorstellen

Marc Derks Toernooi

Nieuw bestuurslid

Zaterdag 24 juni 2017
Ook dit jaar! Voor alle leeftijden!
In vernieuwde vorm, voor alle leeftijden,
organiseert Buurtvereniging ’t Neie
Huukske ook dit jaar het Marc Derks
Toernooi, een voetbaltoernooi dat gehouden wordt op zaterdag 24 juni 2017
op het veldje van onze buurtvereniging.

Hallo, mijn naam is Simone Cornelisen en via deze weg zal ik mezelf
even voorstellen. Ik woon inmiddels
alweer 13 jaar samen met Gerben van
Haren en sinds november 2014 met
onze zoon Roan op de Vang 30. Ik ben
werkzaam als woonbegeleidster in de
gehandicaptenzorg bij Dichterbij te
Gennep. Sinds enkele weken draai ik
mee in het bestuur van het bekende
Neie Huukske en samen met hen en
met medewerking van jullie probeer
ik mijn steentje bij te dragen in het
organiseren van leuke buurtactiviteiten. Groetjes Simone

Vriendelijk verzoek
Vuiniszakken
Regelmatig gebeurt het dat mensen
per abuis hun vuilniszakken aan de
straat zetten, in een week dat deze niet
opgehaald worden. Of dat vuilniszakken onverhoopt niet meegenomen
worden. Foutje, dat kan. Maar wilt u
uw zakken dan s.v.p. zo spoedig mogelijk weer naar binnen halen? In onze
buurt wonen veel katten, die de zakken die blijven staan open krabben.
Vuilnis ligt dan op de stoep en op
straat en dat is natuurlijk niet hygienisch. Alvast bedankt voor uw medewerking! Samen houden we onze
buurt schoon!

Leeftijdscategorie: basisschool en voortgezet onderwijs t/m 16 jaar:
Alle Beerse jongens en meisjes die in
groep 3 t/m 8 zitten, kunnen hieraan
deelnemen. En ook alle Beerse leerlingen
die op het voortgezet onderwijs (t/m 16
jaar) zitten. Ook kinderen die niet in ’t
Neie Huukske wonen en/of die niet in
Beers op school zitten mogen zich opgeven om mee te doen.
Deelname is gratis. En dat niet alleen:
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 14.15 uur.
Leerlingen van het voortgezet onderwijs t/m 16 jaar beginnen om 15.30 uur.
Als jullie zin hebben om mee te doen,
stuur dan een mail of lever dan een
briefje in met je naam, leeftijd en in welke groep / klas je zit. Mailen kan naar
tonnychantal@home.nl. Briefjes kun je
inleveren op Korte Spruit 24. Opgeven
vóór vrijdag 9 juni a.s..
Leeftijdscategorie 17 t/m 35 jaar en 35+:
Ben je 17 jaar of ouder óf ben je 35+ 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 35 jaar
óf voor het Marc Derks 35+ Toernooi op
zaterdag 24 juni 2017!

Er wordt vijf tegen vijf gevoetbald,
op een klein veld, zonder buitenspel,
geen slidings en geen lichamelijk
contact. Bovendien bestaat de mogelijkheid om 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 35 jaar, zullen
door de organisatie in een van beide
poules ingedeeld worden. De wedstrijden beginnen om 16.30 uur en er
zal gespeeld worden op het voetbalveldje van buurtvereniging ’t Neie
Huukske. Deelname is gratis.
35+ (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!
De organisatie zorgt ervoor dat er
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.
Opgeven kan per team, door een
mail te sturen voor 9 juni a.s. aan
r.veulings1@telfort.nl. Voor vragen
kan contact opgenomen worden met
Raymond Veulings: 06-40786145.

Om alvast te noteren
Zaterdag 26 augustus: Burenfeest!
Meer info volgt t.z.t., maar het belooft een gezellige dag/avond voor
jong en oud te worden, dus noteert u
deze datum vooral alvast op de kalender!

