
 

Info voor de nieuwsbrief zaterdagavond voor 21.00 uur inleveren bij:  ad roks mgr. Van Hooydonklaan 4 Hoeven, am.roks@ziggo.nl  
Nieuwsbrief nr. 02 week 36 seizoen 2021-2022 

 

Bezoek ook onze eigen v.v.Hoeven website :  

http://www.vvhoeven.nl 
 

Programma zaterdag 11 september 
Beker 
Hoeven JO17-2 - SC Gastel JO17-2 15:00 J. Kerstens. 
Hoeven JO15-1 - Groen Wit JO15-1 12:45 volgt later 
Hoeven JO15-2 - Rood Wit W JO15-1 12:45 J. Martens 
Hoeven JO11-2 - Victoria'03 JO11-1 10:45 
Hoeven JO11-3 - DSE JO11-5 10:45 
Hoeven JO10-1 - Unitas'30 JO10-6 09:00 
Hoeven JO8-1 - Alliance JO8-1 08:45 
Hoeven JO8-3 - The Gunners JO8-1 09:00 
 
UVV'40 JO19-3 - Hoeven JO19-1 13:30 
DSE JO17-1 - Hoeven JO17-1 13:00 
Cluzona JO15-1 - Hoeven JO15-3 11:45 
Virtus JO13-1 - Hoeven JO13-1 11:00 
Groen Wit JO11-2 - Hoeven JO11-1 10:00 
VVR JO9-1 - Hoeven JO9-1  08:45 
Rood-Wit W JO9-2JM - Hoeven JO9-2 09:30 
Klundert JO8-2JM - Hoeven JO8-2 09:00 
(wijzigingen KNVB voorbehouden) 
 

Programma dinsdag 14 september 
Vriendschappelijk 
DSE JO15-1 - Hoeven JO15-1 19:00 
 

Programma donderdag 16 september 
Vriendschappelijk 
Terheijden JO13-1 - Hoeven JO13-1 18:45 
 

Programma zaterdag 18 september 
Beker 
Hoeven JO17-2 - Boeimeer JO17-3 15:00 
Hoeven JO15-1 - Roosendaal JO15-2 12:45 
Hoeven JO15-2 - Chaam JO15-1 12:45 
Hoeven JO15-3 - SC Gastel JO15-2 10:45 
Hoeven JO13-1 - Beek Vooruit JO13-2 10:45 
Hoeven JO11-1 - Beek Vooruit JO11-2 09:00 
Hoeven JO9-1 - DOSKO JO9-1 08:45 
Hoeven JO9-2 - DVO'60 JO9-1 09:00 
Hoeven JO8-2 - Unitas'30 JO8-6 08:45 
 
VVR JO17-1 - Hoeven JO17-1 12:30 
Cluzona JO11-1 - Hoeven JO11-2 10:30 
Roosendaal JO11-6 - Hoeven JO11-3 08:45 
Schijf JO10-1JM - Hoeven JO10-1 09:30 
Unitas'30 JO8-2 - Hoeven JO8-1 08:30 
Unitas'30 JO8-7 - Hoeven JO8-3 08:30 
 
Vriendschappelijk 
Alliance JO19-1 - Hoeven JO19-1 13:30 

 
Aandachtspunten m.b.t. ons sportpark 
Nu het seizoen is begonnen, graag weer aandacht voor 
enkele zaken om ook ons sportpark “top fit” te houden. 
 

Let erop dat na de trainingen alle deuren van de 
kleedkamers gesloten zijn, ook van het 
scheidsrechterslokaal.  
Als je de laatste bent die het sportpark 
verlaat, controleer dan dat alles goed is 
afgesloten. Zeker als je in het bezit bent 
van de sleutel is het goed om je te 
realiseren dat jij wellicht de laatste bent 
die de accommodatie kan afsluiten. Zijn er 

nog mensen in de kleedkamer, wacht dan tot de laatste is 
vertrokken!!  
 

Aan de binnenkant van de deur van de werkkast (nieuwe 
kleedkamers) en de deur van materiaalruimtes jeugd 
hangt een bord waarop aantekeningen kunnen worden 
gemaakt die van belang zijn voor onze vrijwilligers om op 
te lossen. 
Als je iets ziet, b.v. er liggen nog ballen op het dak of er is 
iets kapot, geef dit dan door aan je trainer of leider dan 
kan die het doorgeven. 
 

Na afloop van de trainingen graag de goals en goaltjes 
terugplaatsen op de plaats van 
bestemming: Voor het A-veld vlak 
achter de tribune, voor veld B en C 
in de houtwal. Het staat wel zo 
netjes dat alles zorgvuldig wordt 

achter gelaten en bovendien is het voor de maaier handig 
en kan het HELE veld worden gemaaid. 

Hoofdbestuur vv Hoeven 

 
Veldindeling voor de (jeugd)trainingen 
De nieuwe veldindelingen voor de trainingen zijn bekend 
en op onze vv hoeven site te downloaden. 
  

Help ons kantine personeel 
De jongens en meisjes van onze kantine bezetting doen 
hun uiterste best om jullie zo goed en snel mogelijk te 
helpen. 
Maar de bezetting is minimaal dus misschien moet je 
even wachten! 
Om ze te helpen onze kantine schoon te houden vragen 
we jullie om lege flesjes weer in te leveren aan de bar. 
Voor lege plastic flesjes, zoals voor sportdrankjes komen 
bakken in de kantine. Vergeet ook niet de flesjes die je op 
het terras hebt gebruikt in te leveren.  
Ander afval zoals blikjes, plastic bakjes en papier 
natuurlijk in de afvalbakken. 
Als we onze kantine open willen hebben en houden 
moeten we elkaar allemaal helpen 
Alvast bedankt!  Kantine personeel v.v. Hoeven.   
 
 
 
 

Samen houden we 
ons sportpark 
schoon en netjes!! 

http://www.vvhoeven.nl/

