HANDBALVERENIGING MARGRATEN
Week 24 -2019

AFSLUITING SEIZOEN OP VRIJDAG 28 JUNI. vanaf 19.00 u. met o.a. BBQ op het RKVVM complex.
IEDEREEN IS WELKOM.
AANMELDEN. Kan tot uiterlijk vrijdag 14 juni bij John Spronk via mail: jbgspronk@kpnplanet.nl
Vermeld je naam, aantal personen en ook evt. dieetwensen.
1e EK Kwalificatiewedstrijd Nederlandse Handbaldames in Eindhoven.
AANMELDEN voor de bus mét ticket kan tot uiterlijk WOENSDAG 12 JUNI. Doe het snel want de
reserveringen, ook van de andere verenigingen gaat heel snel. Alle info is gedeeld in apart bulletin.
PS: Aanmelding alleen geldig als geld in enveloppe is ingeleverd (Albert Schweitzerstraat 39).
ZATERDAG 15 JUNI – BFC (Beek) TOERNOOI voor D en E JEUGD (F jeugd is afgemeld).
Controleer wel regelmatig het programma. Ook i.v.m. vervoer en vertrektijden.
Het programma per team/poule is te vinden op: https://www.hvbfc.nl/bfc-toernooi/
E1
poule DE1
1e wedstrijd 9.00 / veld 7
E2
poule DE2
1e wedstrijd 9.30 / veld 7
E3
poule DE3
1e wedstrijd 11.52 / veld 7
D meisjes
poule DD1
1e wedstrijd 12.20 / veld 8
D jongens
poule HD2
1e wedstrijd 12.20 / veld 1
MAANDAG 17 JUNI. Ophalen Oud Papier, aanvang 18.30 uur.
LAATSTE TRAININGEN. Voor alle teams volgende week dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20
juni. Vrijdag 21 juni wordt er helemaal niet getraind [zomerkamp].
De D jeugd traint niet meer op donderdag.
20e HEUVELLAND VELDHANDBAL. gaat plaatsvinden op ZONDAG 1 SEPTEMBER 2019 op de
prachtige accommodatie van SC’25 in Bocholtz. De organisatie is in handen van Margraten, Adio,
Esia. Juliana, MenG Optimo en Olympia. Zoals gebruikelijk zullen alle teams van de HV hiervoor
ingeschreven worden. Ook zullen er leden en/of ouders gevraagd worden om te helpen bij het
opbouwen, de toernooidag zelf, opruimen en fluiten van wedstrijden. Volgende week gaan de
inschrijfformulieren naar de verenigingen. Meer info: www.heuvellandtoernooi.nl
HEUVELLAND HANDBAL TOERNOOI ook op Facebook: er is op FB een evenement aangemaakt over
het toernooi. Graag delen!

Huub Senden.

