Zaterdag 20 november vanaf 19:15 uur : Familie Toernooi

Dinsdag 26 oktober: Dissidenten doet 3 Schenkingen !!!

Op zaterdagavond 20 november vanaf 19:15 uur het Familie Toernooi met
De Tommies, De Ceesies, De Bijlties en De Kraakies en Scheids: Nico.

Dissidenten heeft aan 3 Goede Doelen geld geschonken! De eerste schenking
was voor het koor “Wij Zingen Zo Graag”, vanwege de teleurstelling dat zij
niet konden zingen bij de bingo en de coronastop zij kregen 150 Euro.
De tweede schenking van 350 Euro ging naar de Stichting ALS Nederland
een zeer ernstige spierziekte.

De gezelligheid en het plezier staan natuurlijk weer voorop op deze avond,
met korte wedstrijden, een Verloting en natuurlijk een Prijsuitreiking.
Het Programma :

Foto’s: Jaco de Vroet

19:15 – 19:37
19:42 – 20:04

DE CEESIES
DE KRAAKIES

–
–

DE TOMMIES
DE BIJLTIES

–
–

20:09 – 20:31
20:36 – 20:58

DE TOMMIES
DE BIJLTIES

–
–

DE KRAAKIES
DE CEESIES

–
–

21:03 – 21:25
21:30 – 21:52

DE CEESIES
DE TOMMIES

–
–

DE KRAAKIES
DE BIJLTIES

–
–

Vrijdag 22 oktober : Dissidenten – Spuioever 2 – 6

De grootste schenking van 1.000 Euro ging naar Halte Zomervilla het
onlangs geopende prachtige onderkomen van deze Stichting voor Kinderen
en/of Jong Volwassen met meervoudige beperkingen in Nieuw-Beijerland.
Op de mooie foto (hieronder) door Jaco de Vroet overhandigen de
Dissidenten Sjaak de Romph en Jan Tolenaars het geld aan Renée Ruisch
(vz.) en Jeanette van Gilst (sec.) van Halte Zomervilla.
Dissidenten is alweer gevraagd om een nieuw doel te ondersteunen
namelijk Stichting DroomHuis Hoeksche Waard, dit is een kleinschalig
wooninitiatief (in wording) voor tenminste negen jonge mensen met een
verstandelijke beperking. Een plek waar je vanuit veiligheid kan groeien.

In de 4e wedstrijd van de Nederlaagserie namen we het op tegen Spuioever.
We begonnen prima aan de wedstrijd en kregen kansen op de openingsgoal.
Maar als je zelf niet scoort doet de tegenstander het, want na een slordige
pass van onze kant ook gebeurde. In de eerste helft een aanvallend
Dissidenten en een afwachtend Spuioever, maar waar bij ons de bal er niet in
wilde was het Spuioever dat enigszins gelukkig op een 0-2 voorsprong wist
te komen wat tevens de ruststand betekende.
Ook in de tweede helft een veel aanvallender Dissidenten met eindelijk het
eerste doelpunt na een lange bal van Maarten op Cees die de bal doorkopte
op Mitchell die de 1-2 wist te scoren, Bijna direct na de goal gaven we
wederom een doelpunt weg door te veel ruimte weg te geven in de
verdediging. In de resterende tijd van de wedstrijd hetzelfde spelbeeld met
genoeg kansen voor Dissidenten, maar nog drie doelpunten voor Spuioever
en 1 doelpunt via Johan voor Dissidenten, waardoor de wedstrijd enigszins
geflatteerd eindigde in een 2-6 nederlaag.
Doelpunten: Mitchell en Johan 1x. / Assists: Cees 2x.

Programma :
Zaterdag 20 november
Vrijdag 03 december
Vrijdag 17 december

Familie Toernooi
Dissidenten – Cavent All in
Dissidenten – De Strijenaren

