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                Secr. Mevr. E. Hop  
                Gasthuislaan 59 
                6883 JA Velp  
                (06) 53233927 
 
                    
       www.sios61.nl 

 
 
Clubhuis de 
Rietgans 
Rietganssingel 
117 
6883 DR Velp 

  (06)179553700 

          

        

 
                                                      Mededelingnr. 22 seizoen 2017/2018 
 
 

A.s. maandagavond is het  
 
 

 Avond  
 
 
 
Beste clubleden, ouders en andere die Sios ’61 een warm hart toedragen. 
Sios’61 heeft al heel lang de wens om een nieuw dak te realiseren. Gelukkig hebben we hier en 
daar wat lapwerk kunnen verrichten, maar het dak is na 40 jaar aan vervanging toe en dat kost 
veel geld.  
Daarom doen wij mee aan de Nationale Belmaanden 2018 van de Vriendenloterij.  
A.s. maandagavond 12 februari kunt u tussen 18.30 en 21.30 uur een telefoontje verwachten van 
een van onze leden met de vraag om mee te spelen met een lot bij de Vriendenloterij voor Sios ’61. 
Het lot is maandelijks opzegbaar.  
 
Het is de moeite meer dan waard, want: 

• De helft van jouw lotprijs gaat direct naar onze clubkas; 
• Als deelnemer van de Vriendenloterij maak je maandelijks kans op fantastische prijzen: 

Hoe meer loten we verkopen, hoe sneller we het nieuwe dak kunnen realiseren. Daar gaan we 
samen toch voor? 
 

  Agenda 
 
 

 

Zaterdag 10 februari 2018  : KangoeroeKlup om 09.30 uur in de gymzaal van de Dumpel.      
: Klaverjassen in de Rietgans   

Maandag 12 februari 2018 

: Avond van de Vriendenloterij  
          

Programma zaterdag 10 februari 2018 
Aanw. Aanv Thuis Uit coach Scheids. scorebord 
15.00 15.35 Sios ’61 D1 Zwaluwen D1 Giamiro/Jacco Engelbert Suzanne G  
17.05 17.45 Sios ’61 1 Regio ’72 5  Dick Ottevanger Kaya, Julian  

  
De wedstrijd van Sios ’61 B1 wordt niet gespeeld en verplaatst. 
 
Sios ’61 D1 
Dames: Maya, Sofia, Lindsey 
Heren:  Glenn, Ruben, Stein, Neyo, Luwe, Neo 
 
Sios ’61 1 
Dames: Ella, Christel, Carlijn, Nienke, Suzanne, 
Heren:  Giamiro, Joost, Jacco, Engelbert 
 

Afschrijven: Senioren Engelbert  telefoon: (06) 25487871 
                    Jeugd      Christel      : (026) 3619499 
 
Inhaalwedstrijden 
Vrijdag 23 februari speelt B1 om 19.00 uur tegen Rheko B2 
Vrijdag 9 maart speelt D1 om 18.00 uur tegen KVZ in Zutphen 
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 Trainingsschema en afschrijven voor trainingen 

Team Dag Tijd Trainers Bij wie  
afmelden 

Telefoon 

D1 Dinsdag  19.00 – 20.00  Arne Arne (06)11341339 
Senioren/B1 Dinsdag  19.00 – 20.00  Dinant Dinant (06)15947139 

B1 Vrijdag 19.00 – 20.00  Joost/Engelbert Joost 
Engelbert         

(06)28648193 
(06)25487871 

D1 Vrijdag 19.00 – 20.00  Jacco/Giamiro Giamiro 
Jacco 

(06)48917724  
(06)20716607  

S1 Vrijdag 20.00 – 21.15  Engelbert Engelbert (06)25487871 
KombiFit Vrijdag 19.00 – 20.00   Edyta/Arne Edyta (06)53233927 

 
 
Datums om te noteren of te onthouden 

  

 
5 – 10 maart 2018 Collecteweek Jantje Beton 

 

 
9 en 10 maart 2018 NL Doet  

 
 
U leest het, naast korfballen zijn vele andere nevenactiviteiten,  (financiële) acties om de vereniging draaiende te 
houden. Het bestuur gaat er vanuit dat iedereen zijn of haar steentje bij zal dragen.  
 
Convocatie 
Reeds korfbalheugenis verschijnt (bijna) wekelijks het infoblaadje van onze club. Om sneller en 
actueler de info te verstrekken zal met ingang van de start van de veldcompetitie de informatie 
verstrekt worden via de website en zal geen convocatie meer wordt verzonden. Neem alvast een 
kijkje op onze website: www.sios61.nl  
Daarnaast zal ook informatie via de app verspreid worden. Spelende leden hebben reeds een 
groepsapp. Niet spelende leden zal de mogelijkheid geboden wordt om ook deze info te ontvangen 
via de app. Zij krijgen daar nog bericht over.   
 
Korfballeague finale 
Op 7 april 2018 wordt de Korfballeague-finale gespeeld om 16.00 uur in Ziggodome. Onze club gaat 
daar ook weer gezamenlijk naar toe. De kosten zullen ongeveer € 30 per persoon kosten (inclusief 
vervoer met trein). 
Je kunt je opgeven bij Edyta via de app: 0653233927 of edy@hopjes.net.                  
S.v.p. opgeven voor 15 februari 2018. 
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