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VAN DE VOORZITTER

KEUKENDIENST

Deze keer geen bijdrage van de voorzitter.
Deze geniet van zijn vakantie en wenst iedereen vanaf zijn vakantieadres
een fijne vakantie en goede start met de voorbereiding voor het nieuwe
seizoen!

02.08
09.08
16.08
23.08
30.08
06.09
13.09
20.09
27.09
04.10
11.10

Ton Schnitzler
Louis Saris
Theo Hoeben
Piet Philipsen
Carlo Jacobs
Jan Vermeer
Ton Schnitzler
Louis Saris
Theo Hoeben
Piet Philipsen
Carlo Jacobs

OPENINGSAVOND ROOD - WIT
Op de openingsavond vrijdag 31 augustus a.s. zullen de
promovendi en de jubilarissen in het zonnetje worden
gezet. Deze avond vindt plaats in de feesttent van Huize
Unicum met lekker eten, koele drank, swingende muziek
en nog veel meer.In het bijzonder zal Theo Krijn worden
gehuldigd met zijn 50 jarig lidmaatschap van onze
vereniging.
De avond begint om 20.00 uur en het eten in de vorm van
tapas hapjes zullen dan klaar staan. Dus kom allen op tijd.
Verder is het thema “Rott-Weiss”.
Het aanmeldingsstrookje is hierbij gevoegd. Gaarne
opgeven voor 27 augustus zodat we genoeg eten kunnen
bestellen. Het opgeven kan bij Hay Bos en mag ook per
mail; hph.bos@ziggo.nl

VERJAARDAGEN
De volgende personen zijn jarig:
01-08
02-08
10-08
16-08
24-08
27-08
28-08
02-09

Twan Jansen (61)
Mark Eggen (42)
Ton Schnitzler (56)
Frank Engelen (41)
Marco Pennings ( 38)
Jan Vermeer (64)
Mies Thelosen-Gerrits (82)
Jac Smits (82)

Al deze mensen van harte proficiat
en nog vele jaren.
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WK-TOTO
De winnaar is bekend en de deelnmers hebben hier de uitslag van gekregen.
Een speciaal woord van dank aan Theo Hoeben.
De WK –toto heeft een mooi bedrag van € 130,-opgebracht waar de penningmeester erg blij mee is.

OEFENWEDSTRIJDEN
Het seizoen 2018-2019 nadert al snel en veel teams beginnen de komende week aan de voorbereiding voor het
nieuwe seizoen. Uiteraard horen hier ook oefenwedstrijden bij welke in goede banen geleid dienen te worden.
Indien je graag een oefenwedstrijd wilt fluiten kun je het ingevulde formulier sturen naar Nico van den Beucken,
nico.vandenbeucken@svovenlo.nl. Graag in het onderwerp “Aanmeldformulier oefenwedstrijden <Naam>
vernoemen.

TRAININGSBERICHT
Met ingang van 30 augustus a.s. zullen de gewone trainingen worden hervat. We rekenen weer op een grote
opkomst

KAARTJES VVV-VENLO
Ook in het seizoen 2018/2019 heeft de SVO beschikking over 2 kaarten voor elke thuiswedstrijd van VVV. Wil jij
meegenomen worden in de verdeling van de kaarten voor thuiswedstrijden van VVV? Stuur dan een e-mailtje naar
Sander Huijs, sander.huijs@svovenlo.nl

JEU DE BOULES
De animo voor het jeu de boulestoernooi groeit met de week en het spel wordt zowel tactisch als technisch steeds
beter!
We hebben in de afgelopen weken al enkele verrassende uitslagen en mooie wedstrijden voorbij zien komen,
maar zoals ook voor het trainen geldt, “hoe meer zielen, hoe meer vreugde”!.
Lijkt het je leuk om ook deel te nemen, maar je bent je tot nu toe vergeten op te geven? Geen probleem! Laat
Peter Sevriens weten dat je mee wilt doen zodat hij je aanmelding in de planning kan verwerken!

FAIRPLAYTOPPER
De FairPlayTopper is op vrijdag 27 juli tijdens de rust van VVV-Venlo- FCTwente uitgereikt aan de
voetbalvereniging Helden. Het mooie beeldje werd door ons Heldense lid van verdienste Gary van der.Steur
overhandigd aan de aanvoerder van Helden.
Wij willen VVV-Venlo via deze weg nogmaals bedanken voor de vrijkaartjes.
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IN GESPREK MET
Ook deze maand is er op onze website de rubriek: “In gesprek met”. In deze rubriek interviewt Piet Philipsen
maandelijks SVO-leden. Deze maand ging Piet Philipsen in gesprek met Rudy Klaassen.

OM TE NOTEREN
Vrijdag
Zaterdag
Maandag
Vrijdag
Donderdag
Donderdag
Zondag
Zaterdag

31 augustus 2018
6 oktober
8 oktober 2018
14 december 2018
27 december 2018
3 januari 2019
6 januari 2019
12 januari 2019

Openingsavond
2018 Start “week van de scheidsrechter”
Avond voor verenigingsscheidsrechters
Kerst kienen
Snertloop
Nieuwjaarsinstuif
DK zaalvoetbal
NK zaalvoetbal

SPONSOREN SVO
Weet je nog iemand die sponsor wil worden van de SVO? Laat het Huub Lankreijer
weten en we maken er werk van. De SVO is toch van ons allemaal en door meer
sponsoren kunnen we de belangen van de scheidsrechters beter behartigen.
 Van Heijster Schoenen Blerick  Claus wand- en plafondafwerking 
Verwarmingsinstallatiebureau Fraku  Nizza Bloembinders 
 Electro J. Sieben BV  Prestarsi per Lei 
 De Specht Glazenwas-en schoonmaakbedrijf  Lindeboom Bierbrouwerij Neer 
Heuvelmans Advocaten  VenloTech  Broodjes Service Peel en Maas 
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AANMELDFORMULIER OPENINGSAVOND:

Naam: ___________________________________________ komt op 31 augustus a.s. naar de openingsavond.
Aantal personen ___________________________
Kosten € 6,- per persoon te voldoen bij aanmelding.
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