Nieuwsbrief
Hoofdsponsor: Isoprofs
Clubsponsor: Annie van den Boomen — huidinstituut

Voorwoord
De najaarscompetitie van seizoen 2016-2017 gaat weer
van start. Dit weekend zullen de eerste wedstijden weer
gespeeld worden. We wensen alle teams veel succes met
de najaarscompetitie!

Verenigingsvrouwen
Dit jaar hebben we niet 1 maar liefst 2 vereningsvrouwen
Emmy Pijnenburg en Vera Sauvé
Bedankt voor jullie inzet in onze club!

Wat er verder in de afgelopen maanden is gebeurd is in
deze nieuwsbrief te lezen.
Bestuur korfbalvereniging De Treffers

Potgrond actie
Na een succesvolle potgrond actie kunt u nog steeds
potgrond kopen u kunt contact opnemen met de club
mail.
detreffers.neerkant@kvk.nl

Nieuwe Leden
Nieuwe leden zijn altijd welkom. Ze mogen mee trainen
en zijn altijd welkom om kennis komen maken met wat
korfballen is. Een leuke sport voor jong en oud.

Grote club actie
Ook dit jaar gaan we weer langs de deuren voor de grote
club actie. Vanaf 1 t/m 8 oktober komen onze leden
langs. We hopen dat het we weer veel loten kunnen
verkopen. Succes allemaal!
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Kampioenen
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Ook hebben we afgelopen seizoen vele
kampioenen gehad zoals de E de C en de B.
Gefeliciteerd!

Uit de oude doos deel 5
In het verleden werd er niet alleen gekorfbald door de leden van de TREFFERS.
In 1992 tijdens het 25 jarig bestaan van de vereniging werd er voor jeugdleden in zaal Internos een
playback middag gehouden.
Deze viel zo goed in de smaak bij alle leden dat dit daarna nog enkele jaren herhaald werd.
Op bijgaande foto zien jullie de een jeugdteam dat toen deelnam met het liedje: Op een onbewoond
eiland van Kinderen voor Kinderen.
De meisjes hadden hiervoor goed geoefend bij leidster Claar van Heugten.
Ook deden zij nog enkele acts individueel.
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