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Beste leden en vrijwilligers van korfbalvereniging Avereest,
Het is een tijd geleden maar bij deze weer een nieuwsbrief van onze vereniging. Graag jullie aandacht voor
onderstaande onderwerpen;

NLDOET;
Op 9 en 10 maart vindt wederom NLDoet plaats. Onze vereniging heeft zich ook weer aangemeld voor
deelname. Graag zouden we zien dat jullie ook mee hielpen op de zaterdag. We starten rond 9.30 met koffie,
thee of limonade en rond de middag gaan we gezamenlijk een lunch nuttigen. In tussentijd gaan we met
elkaar “De Keet” en het gehele terrein (Kunstgras, Jeu de Boules en parkeerplaats opknappen). We zullen aan
het begin van de middag stoppen omdat het eerste team om 14.30 uur zijn laatste zaalwedstrijd speelt
waarbij ze hopelijk het kampioenschap van deze zaalcompetitie binnenhalen. Voor NLDoet kun je je opgeven
op de website van NLDoet. Een link is ook in de mail van deze nieuwsbrief geplaatst, via deze link kom je
gelijk op de juiste aanmeldpagina. Graag jullie aandacht hiervoor! https://www.nldoet.nl/klus/35364

Rabobank Clubkas Campagne;
Ook binnenkort zal de Rabobank aan zijn leden weer de stemkaarten sturen voor de Rabobank Clubkas
Campagne. We willen alle leden vragen om onze vereniging hierbij te steunen met de maximaal te geven 2
stemmen. Misschien zie je ook kans binnen je kennissenkring voor onze vereniging reclame te maken. De
afgelopen jaren hebben we steeds een aardig bedrag bij elkaar kunnen sparen op deze manier. Op deze
manier kunnen we de vereniging wellicht zonder contributieverhogingen toch financieel gezond houden.
Voor info zie de website van Rabobank.

“Avereest 1- Peter Deen” bijna zaal kampioen;
Zoals bovenstaand bij NLDoet al vermeld is de kans groot dat het 1e team dit jaar het zaalkampioenschap kan
behalen. Op moment van schrijven van deze nieuwsbrief zijn nog twee wedstrijden te spelen. Helaas zijn het
beide uitwedstrijden maar wellicht is te overwegen om een van de wedstrijden te bezoeken. Zie ook de
website van KNKV met daarop het programma.
- Op zaterdagavond 24 febr spelen we tegen Rood-Wit 3, om 20.45 in de Erica Terpstra Hal aan de
Rondweg 1 in Wezep.
- Op zaterdagmiddag 10 maart spelen we de laatste wedstrijd om 14.30 tegen ZDO 3 in sporthal De
Klaampte, Hoofdweg 132 in Westerhaar-Vriezenveensewijk.

Midweekleden gevraagd;
Na enkele jaren van afwezigheid is er bijna voldoende belangstelling voor een midweekteam. Heb jij zin om
deel te nemen aan dit midweekteam geef dit dan alstublieft aan via de mail of bij een van de bestuursleden.
We hopen dat we binnenkort weer kunnen beginnen met een groep spelers die ergens in de week een
avondje trainen en af en toe aan een wedstrijd of competitie deelnemen. Recreatief en toch plezierig
fanatiek korfballen zijn een paar kernwoorden. We hopen te kunnen starten vanaf half maart op de
maandagavond op het kunstgrasveld aan de Boekweitstraat.

Secretariaat;
Korfbalvereniging Avereest,
Mevr. S. Jansen,
Weth. Zonnenbergstraat 2A,
7711KS Nieuwleusen.
Info@KVAvereest.nl

Veld;
Sportpark De Boekweit,
Boekweitstraat 2A,
7701 VT Dedemsvaart.
0523-616699.

Zaal;
Sporthal De Citadel,
Langewijk 118,
7701 AH Dedemsvaart.
0523 612665.

