Bezoek ook onze eigen v.v.Hoeven website :

http://www.vvhoeven.nl

Ook hebben we enkele reactie ontvangen van jullie
collega voetballers uit Gambia !!.

Belangrijkste Corona regels voor de jeugd





Kinderen mogen niet eerder dan 5 minuten voor aanvang
op de vereniging zijn.
Er zijn geen toeschouwers (o.a.ouders) toegestaan.
Na de training of activiteit direct naar huis gaan.
Buiten het veld mogen er geen grotere groepen dan 4
worden gevormd
(onder voorbehoud van wijzigingen door KNVB)

Extra Trainingen en/of onderlinge wedstrijdjes
voor jeugdteams op zaterdag.
Omdat de wedstrijden, door de
coronamaatregelen, voorlopig niet
doorgaan maken we wekelijks een
schema voor de teams die op zaterdag
(extra)willen trainen.
Alle corona regels blijven natuurlijk
verplicht en overtredingen worden
bestraft.
Woensdag 2 december
Pietentraining
Kijk eens goed jongens en meisjes, vanavond zijn bij ons enkele
voetbal Pieten op bezoek!!
Deze Pieten denken dat ze heel goed zijn. Maar eigenlijk
kunnen ze er nog geen pepernoot van! Want om goed te
worden moet je goed trainen. Dat doen deze Pieten niet zo
graag. Jullie trainen altijd heel hard. Kunnen jullie vanavond
deze Pieten dus wat trucjes leren?

Zaterdag 5 december
Kunstgras veld A
09.30 - 11.00
JO13-2 en JO17-2
Zaterdag 12 december
Kunstgras veld A
09.30 - 11.00
JO9-1, JO9-2, JO11-1 en JO13-2
11.15 - 12.45
JO13-1 en JO15-1
Veld B (gras)
09.30 - 11.00

JO17-2

Zaterdag 19 december

Alle verzamelde spullen uit onze container gaan naar de
stichting http://www.nyatouta.nl/ uit oud Gastel
Kijk thuis in je schoenen- en klerenkasten om te zien of je
nog oude voetbalspullen hebt!
Alles is welkom!! .We kunnen de kinderen en mensen in
Gambia er heel blij mee maken. Ik weet voor 100% zeker
dat elke shirt, sok en schoen direct naar de mensen gaan
die het nodig hebben
Wil je zelf, als team of vriendengroep een keer een doos
naar een gezin daar sturen (kost €6/doos) dan kan je
contact opnemen met de stichting of stuur ons een
mailtje, dan zorgen wij dat er contact met je wordt
opgenomen.

Verjaardagen
Niels Roozen
Sebas van de Wiel
Stijn Schouw
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Namens vv Hoeven gefeliciteerd met jullie verjaardag!!
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: uitgesteld
: Do kantine 21:00u

Start winterstop

Maandag 28 december
Zaalvoetbaltoernooi

Gebruikte voetbalspullen geven meer voetbalplezier
bij voetbaljeugd in Gambia.
Zoals je weet hebben we bij de kantine een container
staan waarin je gebruikte, voor jou te
kleine maar nog goed bruikbare
voetbalspullen in kan doen. Deze shirtjes,
broekjes etc. verzamelen wij en gaan naar
onze voetballende vrienden in Gambia.
Deze jongens en meisjes kunnen deze
heel goed gebruiken en zijn jullie daar
heel dankbaar voor.
Info voor de nieuwsbrief zaterdagavond voor 21.00 uur inleveren bij: ad roks mgr. Van Hooydonklaan 4 Hoeven, am.roks@ziggo.nl
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