Vrijdag 18 maart 20:00 uur : Dissidenten – OACN-Boys

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

Op deze vrijdagavond eindelijk weer een wedstrijd in de Nederlaagserie met
als tegenstander OACN-Boys, een sterke tegenstander die de laatste editie
van de Nederlaagserie wist te winnen onder de naam Euro Nordic.

Het mag en kan weer, op zaterdag 12 maart vanaf 19:30 uur organiseren wij
weer een Bingo met optreden van het Koor : Wij Zingen Zo Graag.

De volgende spelers worden uitgenodigd voor deze wedstrijd :
Maarten Kruithof (keeper)
Cees Broere ?
Mitchell Haan
Jordy Korpel

Tommie Pot
Benny Tolenaars
Johan Verschoor
Pascal Michels

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

Kom gezellig naar de BINGO !!!
Coach: Jan Tolenaars ?

Scheidsrechter: Nico Nederlof

Shop online voor Dissidenten bij heel veel webshops…
Er kan nog steeds online geshopt worden via Kopen voor je Club en
Sponsorkliks, waarbij we bij een groot aantal webshops bij online aankopen
een mooie commissie ontvangen!
Ga je binnenkort online shoppen of bijvoorbeeld een vakantie boeken, klik
dan op onderstaande links en zoek de betreffende webshop…het kost je
helemaal niets extra, alleen shoppen via de link:
https://kopenvoorjeclub.nl/zvvdissidenten
of
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=11057&ref=banner
&cn=nl&ln=nl
PS: Ik zal de nieuwsbrief met de links ook in de groepsapp delen…

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

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

