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Heb je deze nieuwsbrief niet ontvangen maar wil je dat wel graag? Stuur dan een mail naar secretaris@vitessebeilen.nl!

Kaartavonden Vitesse

Er is zijn weer Vitesse kaartavonden. Er wordt
geklaverjast en gejokerd. Maar er kan ook gepokerd
worden.
Data: zaterdag 24 februari en 7 april 2018

Fort Boyard
Kennen jullie het spel Fort Boyard van tv?
Hierbij worden leuke en uitdagende spellen gedaan om
sleutels te verdienen. Wie de meeste sleutels heeft
gewonnen mag de schat openen.
WIE: Alle jeugdleden
WAT: Spannende en uitdagende spelletjes rondom de
kantine van Vitesse
WANNEER: Vrijdag 9 februari 2018
HOELAAT: 19.00 tot 21.00 uur
WAAR: Op dreef.

Leden, maar ook ouders van leden, zijn van harte
welkom, dus komt allen naar onze kantine ‘Op Dreef’!
Het kaarten begint om 20.00 uur, de kantine is vanaf
19.30 uur geopend.
Namens de “kaartcommissie”, Dirkje en Ronald

We zien jullie graag vrijdag 9 februari!!
Korfballen bij de Kangoeroe’s is “korfballen” voor de
allerjongsten. Op een leuke, speelse manier leren de
kinderen kennis maken met het korfballen en met
Vitesse. Dus kinderen van (spelende) leden, broertjes en
zusjes en vriendjes en vriendinnetjes in de leeftijd van 3
t/m 6 jaar, jullie zijn van harte welkom!!
Wanneer?
10 februari om 9.35 uur
10 maart om 12.30 uur
Voor Wie? Ben jij tussen de 3 en 7 jaar en heb je zin om
met ons mee te doen? Dan ben je van harte welkom
Waar? In de Drenthehal (zaalseizoen)

Herman Koobs Schoolkorfbaltoernooi
Korfbalvereniging Vitesse uit Beilen organiseert
het Herman Koobs Schoolkorfbaltoernooi voor
de basisscholen in Beilen en omstreken. Het
toernooi vindt plaats op woensdag 18 april voor
de groepen 3,4 en 5 en op donderdag 19 april
voor de groepen 6,7 en 8.
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Vitestische quiz

Op zaterdagavond 10 februari wordt er voor de
senioren, A’s, ouders en vrijwilligers een Vitestische
quiz georganiseerd. Aanvang 20.00 uur.
Uw presentator voor deze avond is onze eigen:
Michiel Kuper.
Het belooft een interactieve en audiovisueel spektakel
te worden!!
Kom allen!!!

Oude tijden herleven, de familiedag is terug!
Op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) zal er in de
ochtend door alle leden van Vitesse weer gestreden
worden om het felbegeerde Stel bokaal.

Oliebollen mixtoernooi 2018
Na een jaar van
weggeweest werd er weer
een mixtoernooi
georganiseerd. Dinsdag 2
januari werd het gehouden,
waarbij iedereen de
oliebollen er weer af kon
trainen.
Met een opgave van meer dan 40 personen konden er 5
teams worden gevormd, waarover de spelers van de
verschillende niveaus werden verdeeld. De teamnamen
waren ook in de stijl van oud en nieuw, we hadden team
oliebol, team appelflap, team champagne, team vuurpijl
en team sterretje. Om 19.00 gingen we van start met de
wedstrijden van 20 minuten. Over het algemeen waren
het spannende wedstrijden met minimale verschillen.
Theo en Henry waren de scheidsrechters van deze
avond. Rond 22.30 uur was de laatste wedstrijd
gespeeld en kon de balans worden opgemaakt. De
uitslag was als volgt: Op de 5e plaats is team appelflap
geëindigd, 4e team vuurpijl, 3e team oliebol, 2e team
champagne en als 1e is team sterretje geëindigd. De
veroverde prijzen (taart, cake en chocolaatjes) werden
vervolgens onder het genot van een drankje in de
kantine genuttigd.

Hiervoor hebben wij vrijwilligers nodig. Wij zoeken
ouders om de spelletjes te begeleiden. De spellen

zullen ongeveer van 10-12 uur duren.
Wil je begeleiden? Geef je dan op via
ac@vitessebeilen.nl voor 1 maart 2018. Zodat
we kunnen zorgen voor een goede voorbereiding
van de dag.
’s Middags zal er een mixtoernooi gehouden
worden en deze zal worden afgesloten met een
barbecue. Het mixtoernooi en de barbecue is
voor leden, ouders, familieleden, vrijwilligers en
andere belangstellenden.
Kortom een gezellig dag in het teken van sport
en plezier!

Gezelligheid op de vrijwilligersbijeenkomst op
zondag 21 januari jl.
Voor alle vrijwilligers was er een drankje en een
hapje, Herman verwende ze met een heerlijk
broodje bal en natuurlijk mocht ijs als toetje niet
ontbreken! En het bleef nog lang gezellig Op Dreef!
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Talenttrainingen bij Nic weer in volle gang!
Lekker extra trainen naast de eigen clubtrainingen,
samen trainen met andere spelers/speelsters en
trainingen krijgen van toptrainers en/of topspelers.
Op 6 zondagen biedt korfbalvereniging Nic deze
trainingen aan voor D en E pupillen en B en C aspiranten.
Inmiddels zijn er twee trainingen geweest
(met als trainer Mike Vlietstra).
Eén van onze Vitesse E pupillen (Kjelt) doet mee aan
deze trainingen en vindt het er super leuk.
Nog vier trainingen te gaan!
Wil je volgend jaar ook meedoen? Houd dan de
Website van Nic en de nieuwsbrief van Vitesse in de gaten!

Danée Vos
topverkoopster!
Omdat Danée de
meeste loten verkocht
voor de Grote Clubactie
ontving zij van Vitesse
een klein presentje.
Goed gedaan Danée!

Deze nieuwsbrief wordt in 2018 meerdere malen
verspreid. Heb je iets voor deze nieuwsbrief,
stuur het dan naar secretaris@vitessebeilen. nl
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Lidmaatschap Vitesse.
Het lidmaatschap gaat men aan voor een volledig verenigingsjaar welke van 1 juli t/m 30 juni loopt. Een opzegging van het lidmaatschap gaat in
per 1 juli en dient voor 1 juni bij de secretaris schriftelijk te worden gemeld. Dit geldt eveneens voor het omzetten van spelend lid naar niet
spelend lid.
Opgave nieuwe leden, overschrijvingen, adreswijzigingen en beëindiging lidmaatschap (uitsluitend schriftelijk) bij het Vitesse secretariaat, Marit
Bakker Braamlaan 4 9413AK Beilen.
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