
Vrijdag 1 april 20:00 uur : Dissidenten – N.I.O. 
 

Op deze vrijdagavond nemen we het op tegen N.I.O. 
 

De volgende spelers worden uitgenodigd voor deze wedstrijd : 
 

Maarten Kruithof (keeper) Tommie Pot   

Cees Broere   Benny Tolenaars 

Mitchell Haan   Johan Verschoor 

Jordy Korpel   Dylan van der Hart 
  

Coach: Jan Tolenaars   Scheidsrechter: Henk Natoewal 
 

 

Vrijdag 4 maart :  Dissidenten – CDA Hoeksche Waard  10 – 5 
 

Op deze vrijdag stond de wedstrijd tegen het CDA op het programma. 

Verenigingen, sport en bewegen zijn voor het CDA Hoeksche Waard 

belangrijke verbindende krachten in onze samenleving. Voor ons ontzettend 

fijn om te horen dat zij onze vereniging een zeer warm hart toedragen, dit 

bleek ook wel uit de grote en enthousiaste delegatie van kandidaten en de 

jongerenadviesraad die deelnamen aan de wedstrijd.  

De eerste helft van de wedstrijd ging op en neer met een 4-3 ruststand op het 

scorebord. In de tweede helft was Dissidenten de bovenliggende partij en de 

leuke en sportieve wedstrijd had een eindstand van 10-5, maar meedoen was 

op deze avond belangrijker dan winnen. 
 

Na de wedstrijd volgde een gezellige 3e helft, met een leuke toespraak van 

Jan, die zeer enthousiast ontvangen werd door het gehele team van het 

CDA. En er was natuurlijk een Verloting voor Stichting Droomhuis 

Hoeksche Waard die het mooie bedrag van € 152,50 heeft opgebracht. 
 

We kunnen terugkijken op een gezellige voetbalavond, die waarschijnlijk 

een jaarlijks terugkerend karakter zal krijgen... 
 

Doelpunten : Mitchell 5x, Benny 2x, Dylan, Johan en Maarten 1x. 

Assists: Dylan, Johan, Tim en Benny 1x. 

 

Zeer geslaagde Bingo voor Droomhuis Hoeksche Waard !!! 
 

Op zaterdagavond 12 maart was er eindelijk weer een Bingo voor het Goede 

Doel, dit keer voor Stichting Droomhuis Hoeksche Waard die met een 

leuke groep aanwezig waren op de Bingo. In een goed gevulde zaal werden 

er veel Loten verkocht en kon er tussen de Bingo door geluisterd en 

meegezongen worden met het koor Wij zingen zo graag. 
 

Na 5 ronden Bingo en een grote Verloting bleek dat we met deze Bingo een  

Record opbrengst  hebben opgehaald, die we nog even geheim houden, 

het zijn 4 cijfers en begint met € 1???. 
 

Hierbij willen we iedereen bedanken voor deelname en voor het mogelijk 

maken van deze Bingo Avond !!  
 

 
 

 

Programma : 
 

Vrijdag 01 april  Dissidenten – N.I.O. 

Vrijdag 15 april  Dissidenten – Feyenoord 

Zaterdag 30 april  Finale Toernooi Nederlaagserie 

Vrijdag 13 mei  Dissidenten – FC Lattentrappers ? 

Vrijdag 27 mei  Seizoenafsluiting Dissidenten 

    + Ledenvergadering / Prijsuitreiking 


