Vrijdag 4 maart 20:00 uur : Dissidenten – CDA Hoeksche Waard

Zaterdag 12 maart 19:30 uur : BINGO voor Droomhuis HW

Tijdens de verkiezingscampagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen gaat
het CDA Hoeksche Waard bij veel sportverenigingen op bezoek, wij kregen
de vraag of ze een wedstrijd tegen ons konden spelen, daar zeggen we
natuurlijk geen nee tegen, bovendien willen ze dit ook nog koppelen aan de
Goede Doelen, daarom zal er tijdens de 3e helft een Grote Verloting zijn,
waarvan de opbrengst in de Goede Doelen Spaarpot terecht zal komen !!

Het mag en kan weer, op zaterdagavond 12 maart organiseren wij weer een
Bingo met optreden van het Koor : Wij Zingen Zo Graag.

De volgende spelers worden uitgenodigd voor deze wedstrijd :

Er zijn 5 Bingo ronden voor € 10,- met aansluitend een Verloting met lootjes
van € 0,50 per stuk.

Maarten Kruithof (keeper)
Cees Broere ?
Mitchell Haan
Jordy Korpel

Tommie Pot
Benny Tolenaars
Johan Verschoor
Pascal Michels

Sjaak de Romph
Peter Bijl

Coach: Jan Tolenaars ?
Fotograaf: Jaco de Vroet

Scheidsrechter: Marc van Trigt

De Bingo zal plaatsvinden is de Muziekzaal van M.F.A. De Tienvoet, met als
Goed Doel: Stichting Droomhuis Hoeksche Waard , dit is een wooninitiatief
voor 9 jonge mensen met een beperking in de Hoeksche Waard.

Kom gezellig naar de BINGO, eindelijk weer zonder coronabeperkingen !!

Grote Clubactie weer mooi succes !!
Half januari hebben we de schitterende opbrengst van € 568,80 van de
Grote Clubactie ontvangen.

We hopen een mooi bedrag op te halen voor het Goede Doel !!!
Hierbij bedanken we de Grote Clubactie en alle Lotenkopers !!

Vrijdag 11 februari 2022 – Jan Windey overleden
Oud directeur van Stichting Cavent, Jan Windey, is op vrijdag 11 februari jl.
op 66-jarige leeftijd aan de gevolgen van ALS overleden. Door onze
schenkingen aan Stichting Cavent groeide er een mooie vriendschap.
Jan hield van samenhang en vond het fantastisch dat wij met de cliënten 2x
per jaar een zaalvoetbalwedstrijd of toernooi organiseerden, daar deed hij
zelf ook aan mee, hij noemde het "Een feestje". Met veel respect en
bewondering voor zijn inzet en betrokkenheid voor mensen met een
beperking nemen wij afscheid met de woorden: "Dag Jan, je was een Kanjer"
- Rust in Vrede.
Mevrouw Windey, Dochters, Kleinkinderen en aanverwanten
Gecondoleerd en heel veel Sterkte !!

Programma :
Vrijdag 04 maart
Zaterdag 12 maart
Vrijdag 18 maart
Vrijdag 01 april
Vrijdag 15 april
Zaterdag 30 april
Vrijdag 13 mei
Vrijdag 27 mei

Dissidenten – CDA Hoeksche Waard
Bingo voor Droomhuis Hoeksche Waard
Dissidenten – OACN-Boys
Dissidenten – ……………………….
Dissidenten – Feyenoord
Finale Toernooi Nederlaagserie
Dissidenten – ……………………….
Seizoenafsluiting Dissidenten

