
 

Info voor de nieuwsbrief zaterdagavond voor 21.00 uur inleveren bij: ad roks , am.roks@ziggo.nl  
Nieuwsbrief nr. 23 week 08 seizoen 2021-2022 

 

Bezoek ook onze eigen v.v.Hoeven website :  

http://www.vvhoeven.nl 
 

Uitslagen 
Hoeven JO17-1 - JEKA JO17-3 4-1 
Hoeven JO17-2 - Unitas'30 JO17-3 1-3 
Hoeven JO15-1 - SC Gastel JO15-1 4-1 
Hoeven JO13-1 - RSV JO13-1 1-3 
Hoeven JO11-3 - De Schutters JO11-1 1-2 
RFC JO15-3 - Hoeven JO15-2 2-5 
Roosendaal JO15-3 - Hoeven JO15-3 6-0 
Beek Vooruit JO11-2 - Hoeven JO11-1 3-3 
Moerse Boys JO11-1 - Hoeven JO11-2 14-0 
 

Programma zaterdag 26 februari 
Geen wedstrijden 
 

Programma zaterdag 5 maart 
Hoeven JO19-1 - MOC'17 JO19-2 15:00 
Hoeven JO15-2 - JEKA JO15-9 10:45 
Hoeven JO8-1 - Sprundel JO8-1 09:00 
(Onder voorbehoud van wijzigingen door KNVB) 
 

Programma zaterdag 12 maart 
Hoeven JO19-1 - Wernhout JO19-1 15:00 
Hoeven JO15-2 - Boeimeer JO15-3 12:45 
Hoeven JO15-3 - Beek Vooruit JO15-2 12:45 
 
Boeimeer JO17-2 - Hoeven JO17-1 16:15 
JEKA JO17-8 - Hoeven JO17-2 14:00 
(Onder voorbehoud van wijzigingen door KNVB) 
 

Programma zaterdag 19 maart 
Hoeven JO17-1 - Bavel JO17-2 12:45 
Hoeven JO17-2 - RSV JO17-1 15:00 
Hoeven JO15-1 - RFC JO15-1 12:45 
 
Steenbergen JO19-1 - Hoeven JO19-1 15:15 
Victoria'03 JO15-2 - Hoeven JO15-2 13:00 
De Markiezaten JO15-1-Hoeven JO15-310:15 
(Onder voorbehoud van wijzigingen door KNVB) 
 

Corona update voetbal “Het land gaat weer open”,  

Na bijna twee jaar gaat het  ‘slot’ eraf.  
In het betaald voetbal gaan de stadions zich weer vullen met 
publiek en gelukkig hebben we ook in het amateurvoetbal met 
steeds minder maatregelen te maken. 
 
De versoepelingen gaan in stappen, hieronder de belangrijke 
zaken voor het voetbal: 
 
Stappenplan: 

 Tot 25 februari is er in de kantine, de toiletten, en 
kleedkamers nog wel een coronatoegangsbewijs nodig. De 
daar geldende 1,5 meter, het mondkapje en een vaste 
zitplaats zijn vervallen.  

 Op vrijdag 25 februari nemen we afscheid van de laatste 
maatregelen. Het coronatoegangsbewijs hoeft dan niet 
meer getoond te worden in de kantine, de toiletten en 
kleedkamers.  
Ook vervallen alle beperkingen op openingstijden  

 

Samen verder: adviezen voor iedereen 
Na bijna 2 jaar ervaring met de corona-aanpak, hebben we 
geleerd hoe moeilijk het is om met maatregelen om te gaan die 
ons dagelijks leven beperken. En met versoepelingen. Daarom 
moeten we blijven opletten en elkaar helpen zodat we elkaar niet 
besmetten. Het virus is er nog steeds. Hou je daardoor nog 
steeds aan de adviezen die de verspreiding van het virus 

aantoonbaar beperken. Zoals handen wassen, hoesten en 
niezen in de elleboog en geen handen schudden.  
Laten we hierop allemaal goed op blijven letten zodat we ook 
open kunnen blijven  
 
Laatste update 
Wij hopen dat deze corona-update de laatste zal zijn en dat we 
ongestoord de competitie kunnen afwerken. Mocht de situatie in 
de toekomst weer aanleiding geven dat maatregelen voor het 
voetbal worden getroffen, dan informeren wij jullie weer direct. 
 

Samen sporten Halderberge 
Elke woensdagmiddag is er, voor alle basisschool leerlingen, in 
de gymzaal de Parrestee een sport en spel activiteit. 

Lekker leuke spelletjes doen. (tikkertje, 
trefbal, volleybal, korfbal, etc.). 
Gymzaal De Parrestee Hoeven 15:30—
16:30 
Kom gerust een keer en breng je vrienden 
en vriendinnen mee! 
Neem ook je sportkleding, gymschoenen, 
goede zin, leuke ideeën, en flesje water 
mee!  

Veel plezier. 
Mitchel Boomaars,Allround Buurtsportcoach Gemeente 
Halderberge 
m.boomaars@ssnb.nl of geef je woensdag in de zaal op! 
 
 
 

          


