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Leuk dat je er was!

Zaterdag 7 januari heeft de nieuwjaarsreceptie van SV
Abbenes weer plaatsgevonden, nadat de traditionele
voetbalwedstrijden (twee zelfs, dit jaar!) waren afgelopen.
In beide wedstrijden streed een jeugdteam tegen een team
bestaande uit ouders, senioren en veteranen. De jeugd
heeft ook bij SVA de toekomst, want de jeugdteams stapten
beiden als winnaars het veld af! Na het sportieve aspect
was er ook nog ruimte voor wat gezelligheid; in de kantine
was iedereen welkom voor een hapje, drankje en uiteraard
de beste wensen. Met een mooie opkomst en een leuke
sfeer werd 2017 op een positieve manier ingeluid!"

17 februari
: 20:00 Klaverjassen (is verzet van
10 naar 17 februari)
22 februari
: 15:00 Kinderbingo t/m 10 jaar
22 februari
: filmavond jeugd vanaf 11 jaar
17 maart
: 20:00 Klaverjassen, de laatste
van het seizoen
10 en 11 maart : NL Doet
1 april
: opening tennisbanen
13 mei
: BBQ voetbal jeugd en ouders

Wist je dat...
dat.




Help de club en geef je
op voor NLDoet
Op 10 en 11 maart komt
NLDoet er weer aan. Op
het
programma
staat
schoonmaken
van
de
kantine en het terras en
de verfklus. Dit jaar regelt
10 maart Hannelore en 11
maart Hanita dagen, maar
we kunnen het niet
alleen!!
Komen
jullie
ons
alsjeblieft helpen? Het is
op
vrijdagen
zaterdagochtend van 9-12
uur. Wij horen graag van
jullie!

Nieuwe
voetbalmaterialen
Vanaf heden doen wij mee
met de Rabobankactie “De
bloeiende ledenbank”. Als Lid
van Rabobank Regio Sch
Schiphol
kan je stemmen op SVA. Elke
stem is geld waard. Met de
opbrengst hiervan, worden er
extra trainingsmaterialen voor
de voetbal gekocht. Stemmen
kan nog tot 12 maart.
Voor meer informatie ga je
naar
www.regioschiphol.rabobank.
nl

De eerste vergadering voor het open
toernooi tennis alweer is geweest?
Dat de datum voor de pubquiz bekend is.
Dit is donderdagavond 8 juni. (ook wanneer
je niet mee doet aan het opentoernooi)
Je je nog steeds kan opgeven voor NL doet?

"Duurzaamheid zit ‘m in kleine dingen, ook bij SVA”
Nederland groeit steeds meer naar een duurzame samenleving toe met elektrische auto’s, zonne- en
windenergie en zuinige verlichting. Ook als lid van SVA kunt u hier een klein steentje aan bijdragen door
bewuster met energie om te gaan! Onderstaand enkele tips om in gedachten te houden op de club:








Heeft u getennist met de verlichting aan? Zet deze uit wanneer u als laatste van de baan af gaat,
wacht niet tot de tijdsklok pas om 23:00 uitschakelt!
Zijn de kleedkamers gebruikt? Vergeet niet het licht uit te zetten! De verlichting voor de
voetbalkleedkamers wordt uitgeschakeld met de knop in de kantine (naast de klapdeurtjes).
Wil er nog iemand douchen/omkleden maar duurt het nog wel even voor diegene dat gaat doen?
Schakel het licht dan tussentijds uit.
Iedereen op het veld of op de baan? Laat dan niet de verlichting, radio en tv in de kantine aan
staan.
Is het koud in de kantine? Dan kan uiteraard de verwarming worden ingeschakeld. Gebruik de
pijltjestoetsen op de thermostaat om de temperatuur in te stellen, maar niet de ronde
draaiknop! Met de draaiknop blijft de verwarming aan staan en gaat deze niet meer uit volgens de
ingestelde tijdsschema’s. Zonde van de warmte!
Kantinedienst gedraaid? Controleer of alle verlichting (ook op het veld en de baan en in de
kleedkamers) is uitgezet, de frituurpan is uitgeschakeld, alle deuren dicht en op slot zijn en de
verwarming niet van het reguliere schema is afgehaald.

Als we hier met z’n allen op letten worden we als vereniging een stukje duurzamer! Daarnaast krijgen wij
en andere verenigingen sinds dit jaar geen subsidie meer op energiebelasting, dus besparen we met
bovenstaande tips op onnodig hoge energiekosten!

Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Voor wie:
Ook voor:
Kosten:

op woensdag 22 februari (in de voorjaarsvakantie)
om 14.00 een uurtje voetballen en van 15.00 - 16.30 bingo
bij SV Abbenes
voor alle kinderen van SV Abbenes tot en met 10 jaar
Voor kinderen uit groep 1, 2 of 3 van de basisschool is
begeleiding van een volwassenen verplicht.
broertjes en zusjes van leden
voor leden is het gratis. Voor broers en zussen 2,50 voor 4
rondjes bingo

Wil je ook een voetbal of andere mooie prijzen winnen kom dan ook naar
de bingo.
Natuurlijk zorgen wij voor de kinderen voor wat lekkers en wat te
drinken.
Voor vragen, Christa Nederhoff (0252-545347 of 06-34522144)
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Bijlage FC Twente vrouwen – Ter Leede vrouwen
In de 8ste finale van de KNVB Beker heeft FC Twente vrouwen een ruime overwinning behaald in
Sassenheim op Ter Leede Vrouwen 1. De ruststand was 0-4 en de uiteindelijke eindstand 1-9.

Leuk voor Renate Jansen dat ze met FC Twente zo vlakbij Abbenes speelde, want er waren voor haar
speciaal mensen komen kijken, zoals haar voormalig trainer, haar oude voetbalteam tegenwoordig
Abbenes 1, overige belangstellenden uit Abbenes en natuurlijk haar altijd trouwe familie.

Renate scoorde de 0-2 (zie de foto hierboven waar ze hem net om de paal erin tikt) en gaf een prachtige
assist bij de 0-4 stand.

Zij speelde een goede wedstrijd, maar werd in de 59ste minuut gewisseld omdat zij nog herstellende was
van een flinke griep. Onder applaus van haar oude teamgenoten ging zij het veld af.

Na afloop van de wedstrijd werd nog met Renate en de supporters een foto gemaakt.

