
 

Info voor de nieuwsbrief zaterdagavond voor 21.00 uur inleveren bij: ad roks , am.roks@ziggo.nl  
Nieuwsbrief nr. 24 week 10 seizoen 2021-2022 

 

Bezoek ook onze eigen v.v.Hoeven website :  

http://www.vvhoeven.nl 
 

Uitslagen 
Hoeven JO19-1 - MOC'17 JO19-2 3-1 
 

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 
Hoeven JO11-2 - BSC JO11-2 10:45 
Hoeven JO10-1 - Schijf JO10-1JM 09:00 
Hoeven JO9-2 - DSE JO9-2  09:00 
Hoeven JO8-1 - Roosendaal JO8-2 10:45 
Hoeven JO8-3 - Rood-Wit W JO8-2JM 09:00 
Hoeven JO7-1 - SAB JO7-1JM 12:20 
 
Boeimeer JO17-2 - Hoeven JO17-1 16:15 
JEKA JO17-8 - Hoeven JO17-2 12:00 
SC Kruisland JO13-1 - Hoeven JO13-1 11:00 
Baronie JO11-3 - Hoeven JO11-1 10:00 
DSE JO11-3 - Hoeven JO11-3 11:30 
DSE JO9-1 - Hoeven JO9-1  09:00 
Kogelvangers JO9-2J - Hoeven JO9-3 09:00 
Internos JO8-3 - Hoeven JO8-2 09:30 
JEKA JO7-2JM - Hoeven JO7-1 12:00 
PCP JO7-1 - Hoeven JO7-1  12:10 
 (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 
Hoeven JO13-1 - DVO'60 JO13-1JM 10:45 
Hoeven JO11-1 - Moerse Boys JO11-1 10:45 
Hoeven JO11-3 - Zundert JO11-2 10:45 
Hoeven JO9-1 - Unitas'30 JO9-3 09:00 
Hoeven JO9-3 - Sprundel JO9-2 09:00 
Hoeven JO8-2 - Rood Wit W JO8-1 09:00 
Hoeven JO7-1 - SAB JO7-1JM 10:20 
 
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 
Victoria'03 JO11-1 - Hoeven JO11-2 11:15 
NSV JO10-1 - Hoeven JO10-1 10:00 
DVO'60 JO9-1 - Hoeven JO9-2 09:00 
Victoria'03 JO8-1 - Hoeven JO8-1 09:30 
Sprundel JO8-2 - Hoeven JO8-3 09:00 
Baronie JO7-4 - Hoeven JO7-1 10:00 
JEKA JO7-2JM - Hoeven JO7-1 10:10 
 (Onder voorbehoud van wijzigingen door KNVB) 
 

Alle afval in de juist bak! 
Om 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 staan er 
speciale afvalbakken 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 
andere afvalbakken!! 
. 
 
 
 

Alleen met z’n ALLEN kunnen we ons kantinepersoneel 
behouden en onze kantine open houden, om jullie tijdens of na 
de wedstrijden van een hapje en drankje te voorzien.  
 

Maaiwerk en veiligheid op ons sportpark 
Nu we weer zijn begonnen, graag weer aandacht voor enkele 
zaken om ook ons sportpark “in top conditie” te houden. 
 
Let erop dat na de trainingen alle deuren van de kleedkamers 
gesloten zijn, ook van het scheidsrechters lokaal.  
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!!  
 
Na afloop van de trainingen graag alle 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 

 
Tijd voor positief nieuws in dit nieuwe jaar!! 
Uitgaande van een zomer zonder beperkingen en 
belemmeringen hebben de Vrienden van VV Hoeven hun club 
weer uitgebreid en zijn ze vol enthousiasme begonnen met de 
organisatie van het feestweekend 2022! 
Binnenkort komen we met meer info over de kaartverkoop, maar 
hou het weekend van vrijdag 15 en zaterdag 16 juli alvast vrij! 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geweld van Rusland in Oekraïne 
Wat jarenlang onmogelijk leek, is toch realiteit geworden: er 

woedt een oorlog in Europa. En het komt dichtbij, zowel 
letterlijk qua afstand, als figuurlijk. 
Veel mensen, ook Russen zelf, worden meegesleurd in 

dit oorlogsgeweld ook bekende voetballers en sporters. 
 
Naast de FIFA, UEFA en de nationale voetbalbonden zoals de 
KNVB, voelden afgelopen week veel verenigingen en voetballers 
daarom al de behoefte om zich over de oorlog uit te spreken.  
                ** Stop de oorlog in Oekraïne ** 
 


