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Voetbal+

Beste ouders, verzorgers, medewerkers
Hiermee willen wij u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen omtrent
Voetbal+.
“SPECIAAL COMPETITIE”
Sinds de start van de Speciaal competitie hebben we onze groep in 2 teams
ondergebracht. We hebben daarbij de groep op volgorde van aanmelding gesplitst. Zo
hebben we twee gelijkwaardige teams. Zij kleden zich in kleedkamer 14 en 15.
Bij de teams hebben we ook een aantal leiders geplaatst. Dit zijn de leiders die de
jongens/meisjes begeleiden tijdens de wedstrijden van de speciaal competitie.
Omdat we in deze competitie met 2 teams deelnemen, komt het voor dat team 1de
thuiswedstrijd speelt en team 2 op een zelfde of ander moment in de speelweek een
uitwedstrijd speelt. ( zie wedstrijdschema )

Voetbal+1
Voor Dinsdag 2 december staat er een wedstrijd gepland van Voetbal+ 1 tegen V.v.
Heijen. Aanvang 19.00 uur
Adres V.V. Heijen; Heikampseweg 50a 6598 BN Heijen
De volgende spelers worden op Dinsdag 2 december om 18.00 uur (vertrektijd)
verwacht op Sportpark SCWoezik: Kevin van der Vlist, Gijs Reuvers,

Wouter de Gouw, Damian Bisherhar, Hans van Fulpen, Roel
Hendriks, Jelle Schrans, Jan van Schadewijk, Stijn Jacobs, Kevin
Schwikart.
Coaches: Bas Jansen, Frank Tijsse-Klasen, Jur van Hout.
We gaan de spelers van Voetbal+1 a.s. Maandag een herinneringsbriefje mee geven.
Wellicht is Mw. Nelly Schwikart bereid om Hans van Fulpen op te halen bij de
“Driestroom” Diepvoorde 11-01 ( aan de achterzijde ligt de algemene inloop)
Mocht het onverhoopt niet kunnen graag even melden bij Peter Jansen via
voetbalplus@scwoezik.nl of 0616118387

Supporters, Ouders, Opa's Oma's,Verzorgers en alle andere
belangstellenden zijn van Harte welkom
Verrassing;
Maandag 1 december is er een Speciale training. We krijgen bezoek van een aantal
Sportpieten. Na de training gaan de pieten gezellig even mee naar de kantine en delen
daar wat lekkers uit.

Sponsor
Op 17 december organiseert Shoeby Wijchen een speciale VIPavond voor
Voetbal+SCWoezik. Onder het genot van een drankje en hapje mogen de spelers, hun
ouders/verzorgers, opa's, oma's, broers en zusjes en verdere bekenden tegen speciale
prijzen kleding aanschaffen, Van de opbrengst krijgt Voetbal+ ook nog eens een
bedrag geschonken. Wij vinden het heel bijzonder dat Shoeby dit doet, omdat ze ook
al onze tenue's hebben gesponsord,

Wintersluiting:
De laatste training dit jaar is Maandag 15 december, De eerste training in 2015 is op
Maandag 5 januari

Zaalvoetbaltoernooi V.V. Siol in Cuyk.
Op zaterdag 17 januari organiseert V.V Siol een zaalvoetbal toernooi voor mensen met
verstandelijke beperking. Een bijzondere dag voor onze spelers, met sportief bezig zijn
en muzikale omlijsting.
Voetbal+ wil daar met 2 teams op inschrijven.
We gaan dat doen met dezelfde teams als tijdens de Speciaal competitie.
Als uw zoon of dochter, of uw bewoner hier niet aan mee wil of kan doen. Laat het ons
even via een berichtje weten.

“Rondje Meer”
Ter introductie van de Special Olympics 2016 wordt een nationale sportweek
georganiseerd.
Op woensdag 22 APRIL gaat SCWoezik-Voetbal+ hieraan meewerken door
promotieactiviteiten met het in contact brengen van mensen met verstandelijke
beperking met de voetbalsport.

Wij houden u op de hoogte.

Wist u dat........
Wij het bijzonder op prijs als u de volgende adviezen ter harte wilt nemen.

…..Wilt u er voor zorgen dat de spelers/sters op tijd in de kleedkamers aanwezig
kunnen zijn. U hoeft niet in de kleedkamer of gang te blijven. De leiders nemen de
verantwoording bij aankomst in de kleedkamer over. Als er uitzonderingen op deze
regel gemaakt dienen te worden meld dit bij de leiders.
…...Wilt u er voor zorgen dat de jongens/meisjes in clubkleding trainen en in hun tas
handschoenen en een muts hebben zitten. Het labellen of merken van de kleding/tas is
een aanbeveling.
Controleer even of de belettering van het tenue geheel correct is. ( bij sommige
kledingstukken laat de belettering los) Graag het kledingstuk inleveren zodat het
gecorrigeerd kan worden.
…...SCWoezik elk jaar een grote oliebollenactie!!!!! organiseert. Door uw
bestelling van de oudejaars oliebollen bij onze vereniging te plaatsen steunt u de
vereniging en dus ook Voetbal+.

Tot Slot,
…..omdat dit de laatste nieuwsbrief van dit jaar zal zijn......
Willen wij u ook namens het bestuur van SCWoezik bedanken voor uw geweldige
steun welke u ons gegeven heeft in het 1ste jaar van het bestaan van
Voetbal+SCWoezik. Wij wensen u en uw familie voor de komende feestdagen alle
goeds toe. Wij hopen dat we u en onze spelers/sters in goede gezondheid weer mogen
begroeten in het nieuwe jaar.

Met vriendelijke groet,
Albert, Bas, Esmee, Frank, Hidde, Ivonne, Jur, Mandy, Michiel, Peter en Tim

