Nieuwsbrief 2018 - nummer 6

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

Familiedag Vitesse op 10 mei groot succes! Met 5 teams en bijna 80 barbecueënde leden was het weer erg
gezellig op Op Dreef. Zie hier de foto’s:

Dit jaar organiseren wij voor de derde keer een schotcompetitie. Na 2 succesvolle edities hopen wij dit jaar ook
weer op veel deelnemers! Dus geef je snel op!!
Waar?: Stelkorfbalpark Eursingerweg 5.
Wanneer?: zondag 17 juni 2018
Aanvang?: 13:30 uur
Aanwezig?: 13:15 uur
Voor wie?: Voor alle leden, niet spelende leden en familieleden. Dit jaar maken wij twee categorieën, 1
categorie tot en met de D’s en 1 categorie vanaf de C’s.
Hoe?: Zoek een partner en geef je op als tweetal → ben je alleen dan delen wij jou in. Vermeld hierbij je partner
+ leeftijd of in welk team je zit.
Opgeven?: Geef je snel op door een appje of sms’je te sturen naar Laura Koobs (06-25470593) of Sanne Koobs
(06-15572361) of via de lijst in de kantine→ je kan je opgeven tot en met 10 juni.
We zien jullie graag op 17 juni
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9 juni: Verkoopactie Vitesse
17 juni: Schotcompetitie
18 t/m 22 juni: Sportweek
22 t/m 24 juni: Korfbalreisje (let op, gewijzigde datum!)
7 en 8 juli: Samenloop voor Hoop
Meld een nieuw lid aan en WIN!
Een nieuw spel voor je computer of gewoon iets
anders leuks voor jezelf verdienen? Dat kan!
Elk jeugdlid dat een nieuw jeugdlid aanmeldt bij
Vitesse verdient een cadeaubon van Intertoys ter
waarde van € 15,00 per aangebracht nieuw lid.
Vraag dus vriendjes, vriendinnetjes, buren, broertjes,
zusjes en klasgenoten of ze mee willen trainen bij
Vitesse. Iedereen mag natuurlijk eerst 3x gratis
meetrainen om te kijken of ze het leuk vinden.
Wanneer je iemand lid hebt gemaakt moet je het even
aan je trainer doorgeven, zodat hij/zij dit weer kan
doorgeven aan de tc. Maar let wel op, er is slechts één
voorwaarde. Wanneer het nieuwe lid binnen 3
maanden het lidmaatschap weer op heeft gezegd
vervalt deze cadeaubon. Deze actie duurt tot het begin
van de zomervakantie.

Standen en uitslagen Vitesse
Ben je benieuwd naar de uitslagen en standen van de
verschillende teams?
Klik hier voor alle informatie.

Het bestuur van Vitesse is op zoek naar een nieuw bestuurslid!
Lijkt het jou interessant en uitdagend om mee te denken en mee te werken aan de organisatie van de
vereniging?
Wil jij meewerken aan een sterkere vereniging in samenwerking met de commissies en werkgroepen?
Wil je meedenken over de toekomst van de club?
Het bestuur vergadert eens in de 4 weken. Tussendoor worden actiepunten opgepakt en deelgenomen in
werkgroepen.
Heb je interesse, laat het dan Marit Bakker weten via secretaris@vitessebeilen.nl
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Omdat je kanker ook 24 uur per dag hebt lopen wij 24 uur (dus ook s’ nachts) een
wandelestafette tijdens de SamenLoop voor Hoop Midden-Drenthe.
LET OP: Op dinsdagavond 29 mei om 20.00 is er een informatieavond over de
Sameloop voor Hoop in het CSG te Beilen.
Opgeven kan via midden-drenthe@samenloopvoorhoop.nl
Wat is.…., Waar is….,Hoe is….. de SamenLoop voor Hoop?
De bedoeling is dat je met een team elkaar in de 24 uur afwisselt. Je loopt op een parcours van ± 550 meter op
het Voetbalveld. Rond dit parcours heb je als team de mogelijkheid om bij een marktkraam (die je van de
organisatie krijgt) je “kamp” op te zetten.
Je hebt mogelijkheid om stroom te krijgen bij deze kraam zodat je tijdens die 24 uur diverse lekkernijen etc.
kunt maken en verkopen, ook krijgt men per team een aantal kaarsenzakken + paarse armbandjes om te
verkopen.
Verder krijg je mogelijkheid om elders op het terrein je caravan of tent neer te zetten voor eventuele
overnachting. Deelname is € 15,= per persoon en hiervoor ontvang je het paarse SLVH t-shirt.
Tijdens deze 24 uur is er ook een Kinderloop. Zij lopen hetzelfde parcours maar dan in 24 minuten. (als het goed
is wordt hier op school aandacht aan geschonken) Deelname aan de kinderloop kost
€ 5,= ook zij ontvangen
het paarse t-shirt. Zie ook de informatie op onze site. Verder is er een speciaal kidsplein met allerlei activiteiten.
Tijdens het hele weekend is er entertainment en muziek. Zo zijn er 2 podia waar de gehele tijd afwisselend
optredens zijn. Verder is er een braderie, zijn er demonstraties en kun je deelnemen aan diverse workshops.
We beginnen zaterdag 7 juli om 14.00 met de openingsceremonie. Om 23.00 hebben we de kaarsenceremonie,
dan is het hele parcours verlicht met kaarsenzakken. En zondag 8 juli om 14.00 is de sluitingsceremonie en
wordt het bedrag bekend gemaakt wat totaal ingezameld is.
Het belooft een onuitwisbaar evenement te worden , dus geef je snel op:
Ga naar: www.samenloopvoorhoop.nl/midden-drenthe, ga rechts naar inschrijven, klik op het 2e rondje,
Teamlid….. Zoek team 20: J.W. and the Blisters en vul je gegevens in, je maat t-shirt en klik op verzenden. Dan
kom je bij betalen…. Rond dit af en je bent inschreven bij het team van de korfbal onder leiding van Jannie
Wildeboer… Uiteraard mag je ook zelf een team opstarten…
Om een indruk te krijgen van het geheel kijk eens naar het filmpje op You tube van Alfred…
https://youtu.be/jOE9y5Fboq4.
Mocht je toch nog vragen hebben dan kan je contact opnemen met Lisette Bouwmeester of mail naar middendrenthe@samenloopvoorhoop.nl
Ga naar www.samenloopvoorhoop.nl/midden-drenthe en meld je aan!

Wil je je afmelden voor deze nieuwsbrief? Mail dan naar secretaris@vitessebeilen.nl

Indeling verkopers verkoopactie 9 juni 2018
In Juni starten we weer met een voor de club hele belangrijke verkoop actie. Door deze verkoop dag vullen
we onze clubkas en zorgen we ervoor dat we allemaal kunnen blijven korfballen. Om deze reden is jullie hulp
op deze dag van essentieel belang! We willen deze verkoopdag graag tot een groot succes maken en zonder
de hulp van jullie als spelende leden, niet spelende leden, ouders van leden en alle andere vrijwilligers lukt dit
niet!
Daarom worden de volgende verkopers/vervoerders op de pagina’s hieronder aangeschreven tijden in de
kantine verwacht. Zet de onderstaande info dus alvast in je agenda!
Komt het voor jou aangeschreven tijdstip niet goed, probeer dan onderling te ruilen. Mocht je hier per abuis
niet bij staan en wil je wel helpen? of kun je echt niet, neem dan contact op met Robbin Dolsma (tel.
0657936462 ), Elvira ten Kate (523398) of Marleen Hulzebosch (541030)
We verwachten alle verkopers ca. 15 minuten voor vertrek in de kantine in verband met de indeling van de
auto’s. Mocht je het leuk vinden om een vriendje of vriendinnetje , broer of zus mee te nemen die ook wil
verkopen, dan mag dat!
Het is mogelijk dat een jeugdlid niet met zijn of haar ouders in de auto kan of in zijn of haar eigen buurt.
Helaas is het voor ons onmogelijk om dit allemaal in te delen. Wij vragen hiervoor jullie begrip. De werkgroep
stroopwafelactie zal hierin geen verdere acties ondernemen om dit op een andere manier in te vullen. De
routes, vervoerders, tijden en overige indelingen staan vast!
Iedereen krijgt van ons wisselgeld mee.
Zelf meenemen!!!!
- Grote boodschappentas (bij voorkeur zonder reclame) of mand
- Lege portemonnee
- En trek je Vitesse shirt aan!
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Aanwezig: 9:45 uur Vertrek 10:00 uur
Julia Nordholt
Jordy ten Cate
Jelmer Talens
Maartje van Kesteren
Job van Kesteren
Chris de Haas

Cato Bijmolt
Maartje van Kesteren
Marissa
Job
ten
van
Kate
Kesteren
LeonieChris
Kleefman
de Haas
Isa Snoeijing
Zoe Wattez
Jarno Booiman
Silas Rooke
Suzanne Orie
Jara Stobbe

Anouk
Jarno
Bouwers
Booiman
Pepijn
Silas
Koobs
Rooke
Marieke
Suzanne
ter Braak
Orie
Mandy
Jara
ten
Stobbe
Buur
Irem de Jong
Danique van Kesteren
Pepijn Koobs
Ellen de Boer
Hannah Gritter
Ilse Kerkhove
Jeske Nordholt

Aanwezig: 10:15 uur Vertrek 10:30 uur
Suze van Driel
Axel Vos
Olivia Hegen
Kjelt Bakker
Tessa Heeling
Amber Vos
Fleur Branderhorst
Kylian Brust
Iris Dekker

Twan van Ek
Claudia van Houten
Colin Jonker
Manon Schaap
Thomas Makken
Wout van der Wal
Maud Branderhorst
Gijs Nordholt

Aanwezig: 10:45 uur
Alissa Bos
Damian Bons
Nova van Driel
Stan de Jong
Mare Raven
Roy van Ittersum

Imke Snelten
Thomas Oostenbrink
Siëlla de Jong
Fabian Stobbe
Lotte Orie
Lars Werndly
Mark Zemering
Miquel Kuiper

Vertrek 11:00 uur

Laura Vegt
Danee Vos
Lieke Zemering
Sanne Koobs
Alex Bijmolt
Fleur Koobs

Sven Ricken
Kaja Kuik
Leon Schaap
Lisa Scheller
Koen Snelten
Annemiek Weggen

Verkopers bij de Jumbo:
8.30 uur – 10.00 uur
10.00 uur – 11.30 uur
11.30 uur – 13.00 uur
13.00 uur – 14.30 uur

Emiel Hunze en Rolf Kerkhove
Marco Zinger en Annelies Wolbrink
Elise Folkers en Sylvia Kerkhove
Carola Timmer en Janita Mulder
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Aanwezig vanaf: 12:30 Vertrek vanaf: 12:45
Julia Nordholt
Jordy ten Cate
Cato Bijmolt
Jarno Booiman
Maartje van Kesteren
Jelmer Talens
Marissa ten Kate
Silas Rooke
Chris de Haas
Leonie Kleefman
Isa Snoeijing
Job van Kesteren
Suzanne Orie
Jara Stobbe
Zoe Wattez
Anouk Bouwers
Pepijn Koobs
Marieke ter Braak
Ellen de Boer
Mandy ten Buur
Hannah Gritter
Irem de Jong
Ilse Kerkhove

Danique van Kesteren
Jeske Nordholt
Suze van Driel
Axel Vos
Olivia Hegen
Kjeld Bakker
Tessa Heeling
Amber Vos
Fleur Branderhorst
Kylian Brust
Iris Dekker
Twan van Ek
Claudia van Houten
Colin Jonker
Manon Schaap
Thomas Makken
Wout van der Wal
Maud Branderhorst
Gijs Nordholt
Imke Snelten
Thomas Oostenbrink
Siëlla de Jong
Fabian Stobbe

Lotte Orie
Lars Werndly
Mark Zemering
Miquel Kuiper
Alissa Bos
Damian Bons
Nova van Driel
Stan de Jong
Mare Raven
Roy van Ittersum
Laura Vegt
Danee Vos
Lieke Zemering
Sanne Koobs
Alex Bijmolt
Fleur Koobs
Sven Ricken
Kaja Kuik
Leon Schaap
Lisa Scheller
Koen Snelten
Annemiek Weggen

Aanschrijvingen vervoerders verkoopactie zaterdag 9 juni
Voor het vervoer van onze (jeugd)leden schrijven wij de volgende vervoerders aan.
Wij verwachten iedere vervoerder ca. 15 minuten voor vertrektijd in de kantine.
Aanwezig: 9.45 uur Vertrek 10.00 uur
Fam. Orie
Fam. Jonker
Jimmy van Ooijen

Fam. ten Kate
Fam. Talens (Jelmer)
Fam. van Kesteren (Job
en Maartje)

Fam. Stobbe
Fam. Wattez
Fam. Bouwers

Fam. Gritter
Fam. Rooke

Vervoer en/of Verkoop
Moniek Benthem
Lisette Bruins
Beau Eggens
Margriet Lesschen
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Aanwezig: 10.15 uur

Vertrek 10.30 uur

Fam. van Driel
Fam. Makken
Fam. Oostenbrink
Fam. Brust

Fam. Vos (Axel en
Amber)
Fam. Schaap

Fam. Wolbrink
Fam. van der Wal
Fam. van Houten

Fam. Nordholt
Fam. Kuiper
Fam. Snelten

Fam. de Jong (Irem en
Stan)
Fam. Snoeijing

Sven Ricken
Annemiek Weggen

Fam. de Boer
Fam. Kerkhove (Sylvia en
Ilse)
Fam. Vos (Danee)
Fam. van Kesteren
(Danique)

Fam. Booiman
Fam. Jasper Koobs
Fam. Joost Koobs
Fam. Bos

Vervoer en/of Verkoop
Bianca Haan
Mirjam Hunze
Rutger Heijting
Patrick Oosta
Aanwezig: 10.45 uur

Vertrek : 11.00 uur

Fam. Zemering
Helga Beuving
Fam. van Ittersum

Fam. Kleefman
Fam. Vegt

Vervoer en/of Verkoop
Marijn Heegen
Ron Meijer
Roy Oosting
Sander Hut
Aanwezig: 12.15 uur

Vertrek : 12.30 uur

Fam. Raven
Fam. Bons
Sven Ricken
Annemiek Weggen
Fam. Bijmolt

Fam. Heling
Fam. Bakker
Fam. Heeling
Fam. Werndly
Fam. ter Braak
Fam. ten Buur

Vervoer en/of Verkoop
Jacco Weggen
Alwin Schuiling
Arjan Kerkhove
Lars Boerma
Ronald Lutgers
Dennis van Ek
Rob Kerkhove
Michiel Kuper
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Schoolkorfbaltoernooi groot succes
Op 18 en 19 april organiseerden we weer het „Herman Koobs“ schoolkorfbaltoernooi.
Mede door het enthousiasme van alle vrijwilligers (scheidsrechters, kantinedienst, parkeerwacht, EHBO, enz.)
liep het op rolletjes.
Het was lekker druk en de nieuwe tuintafels van de Vrienden van Vitesse werden meteen goed gebruikt. Albert
Heijn Beilen steunde het toernooi met fruit voor alle kinderen. Ook nieuw was dat JOGG (Jongeren op gezond
gewicht) o.a. de smoothie-fiets beschikbaar stelde. De smoothie-fiets is een fiets met een blender op het stuur.
Door te fietsen kunnen kinderen hun eigen smoothie mixen. Collin Jonker en Thomas Makken hadden zich voor
de gelegenheid uitgedost als ambassadeurs van JOGG en zorgen dat het allemaal „smooth" verliep. De kinderen
die nog te jong waren om mee te doen, speelden spelletjes in De Kangoeroeclub.
Dus aan iedereen die geholpen heeft: Hartelijk bedankt!
Ook danken wij sponsors Albert Heijn, het Jogg, Univé en Meijering voor hun bijdrage.
De schoolkorfbalcommissie (Margriet, Dirkje, Laura, Annelies en Marco)
De uitslag van het schoolkorfbaltoernooi:
Groep 3
1. De Bosvlinder 1
2. De Ridderschool 1
3. Niet gespeeld
4. Niet gespeeld

Groep 4
1. De Harm Smeengeschool 1
2. De Harm Smeengeschool 2
3. De Bosvlinder 1
4. De Ridderschool 3

Groep 5
1. De Bosvlinder 1
2. De Ridderschool 6
3. De Ridderschool 5
4. De Ridderschool 7

Groep 6
1. De Ridderschool 1 (*)
2. De Ridderschool 2
3. De Harm Smeengeschool 1
4. De Harm Smeengeschool 3

Groep 7
1. De Ridderschool 1
2. De Bosvlinder 1
3. De Bosvlinder 2
4. De Ridderschool 2

Groep 8
1. De Harm Smeengeschool 2 (*)
2. De Ridderschool 3
3. De Ridderschool 5
4. De Harm Smeengeschool 1

(*) Dit team mag naar het provinciaal kampioenschap 9 juni in Assen
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Korfbalreisje – 22, 23 en 24 juni
Welkom in de Jungle
Voor alle jeugdleden van Vitesse! Van de F'jes t/m de A's
(ook als je al in de senioren speelt).

Globale planning:
Op vrijdag vertrekken we om 19.00 uur richting een kampeerboerderij. Zorg dat je uiterlijk 18.45 uur
aanwezig bent om de tassen in te laden en op te stellen voor vertrek. Zondag komen we rond 19.00 uur
weer terug bij de kantine. We gaan weer op de fiets en de bagage gaat mee in de vrachtwagen.
De kosten van het korfbalreisje zijn €16,- p.p., dat is inclusief eten, drinken, onderdak en begeleiding.
Heb je nog vragen dan kan je contact opnemen met Roelie Kerkhove (0593-525455 / 06-15183651) of
Emiel Hunze (06-11442103).

Opgave kan tot uiterlijk zondag 24 juni 2018!
Graag de ingevulde opgavestrook samen met het geld (gepast!) in één envelop doen!!!
Inleveren kan bij:

Roelie Kerkhove
Emiel Hunze
Carola Timmer

– Lijsterlaan 18, Beilen
– Veenakker 24, Beilen
– Wolfsmelkhof 28, Beilen

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Opgavestrook
Naam:

Team:

Naam:

Team:

Naam:

Team:

Geeft/geven zich op voor het korfbalreisje 2018
Telefoonnummer ouders/ verzorgers (bij voorkeur mobiel):
(Voor eventuele noodgevallen, wij verzoeken u gedurende het hele weekend bereikbaar te blijven op dit nummer!)

E-mailadres ouders/verzorgers:
Eventuele bijzonderheden (medicijngebruik, diëten, allergieën, vegetarisch, etc) :

Wil eten tijdens het weekend:

NASI / MACARONI

(doorstrepen wat niet van toepassing is)
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Team kampioen veldseizoen 2018?
Ben je trainer of coach en weet wordt jouw
team kampioen? Geef het tijdig door aan
Lisette via
lisette.bouwmeester@hotmail.com

Afmelden lidmaatschap
Het lidmaatschap van Vitesse gaat in per 1
juli. Wil je opzeggen? Dat moet je
schriftelijk doen vóór 1 juni bij de secretaris
via secretaris@vitessebeilen.nl
Je kunt je afmelding ook in de bus doen op
Braamlaan 4 in Beilen.

Voorzitter

Herman Koobs

’t Spiek 12

0593-524236

Secretaris/Ledenadministratie

Marit Bakker

Braamlaan 4

06-13705231

Penningmeester
Bestuurslid/ vice voorzitter
Bestuurslid/ PR commissie

Anita Sattler
Bas Meijer
Robbin Dolsma

’t Spiek 9
De Vonderkampen 19

0593-526916
06-12622109
0593-541145

Bestuurslid
Bestuurslid

Emiel Hunze
Lisette Bouwmeester

Veenakker 24
De Vonderkampen 106

06-11442103
0593-853342

Wedstrijdsecretariaat
Contactpersoon Kangoeroeclub
Coordinator sen, A, B en C jeugd
Coordinator D, E en F jeugd

Coordinator scheidsrechters
Selectietrainer

Anneke Weggen
Jeroen Stobbe
Michel Kuper
Janita Mulder
Lies Dolsma
Petra Snoeiing
Noortje Welle
Henry Wolbrink
Joost Koobs

0593-541774
06-51745239
06-13218468
06-51789150
06-23921630
06-83337109
06-42627149
06-12243417
06-34561328

Lidmaatschap Vitesse.
Het lidmaatschap gaat men aan voor een volledig verenigingsjaar welke van 1 juli t/m 30 juni loopt. Een opzegging van het lid maatschap 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 Vitess e secretariaat, Marit Bakker
Braamlaan 4 9413AK Beilen.
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