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Weekbrief 1690 , 30 oktober 2018, 45e jaargang 

Uitslagen :  zaterdag 18 oktober 2018   Uitslagen 

NOAD ’67 1    - Wieldrecht   1 - 6 

Rijsoord 3   - NOAD ’67 2   6 - 1   

Halsteren JO17-3  - NOAD ‘67 JO17  3 - 3  

NOAD ’67 JO13  - Nieuw Borgvliet JO13 1 - 0 

NOAD'67 JO9  - SKNWK JO9   8 - 3 

NOAD'67 JO8  - Halsteren JO8  0 - 11 

NOAD'67 MO11  - SC Welberg MO11  6 - 4   

 

Programma senioren 
Donderdag 1 november 2018 

_________________________________________________________________ 
 

Uit: MOC'17 VE2   -  NOAD'67 VE 

Aanvang: 20.00 uur.    Vertrek: 19.10 uur. 

Afmelden bij Marco van Dijke, tel. 06-53119175 

 

 

Programma senioren 
Zaterdag 3 november 2018 

_________________________________________________________________ 

 

Wedstrijdcoördinatie:     Ochtend  Jan Zuidweg 

    Middag John Verbraeken 

_________________________________________________________________ 
 

Uit: ZSC'62 1   -  NOAD’67 1 

Aanvang: 14.30 uur    Vertrek:  12.30  uur 

Scheidsrechter: R. Huser 

Rijden: Pjotr, Frank, Marvin, Jeffrey en Joost. 

Afmelden bij Perry Snoep, tel. 06-16379252 

 ________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

Thuis:   NOAD’67 2    -  WHS 2 

Aanvang:  13.30     uur    Aanwezig: 12.30 uur 

Scheidsrechter:  M. Bosters 

Afmelden bij Wouter Fase, tel. 06-40678828 

LET OP: TIJDSTIP KAN NOG WIJZIGEN. 

 

Uit: Smerdiek 2   -  NOAD’67 3 

Aanvang: 14.30  uur    Vertrek:  13.20 uur 

Afmelden bij Marco Reijngoudt, tel. 06-17126306 

___________________________________________________________________________ 

 

Thuis:   NOAD ’67 4  -  Stavenisse 2 

Aanvang:    13.00     uur    Aanwezig: 12.15  uur 

Afmelden bij Adrie Fontijne, tel. 06-81732808 

___________________________________________________________________________ 

 

Thuis:    NOAD’67/Vosmeer VR -  SJO FC De Westhoek VR 

Op het veld van NOAD ’67. 

Aanvang: 10.30  uur    Aanwezig: 09.45 uur 

Afmelden bij Bea Mosch, tel. 06-15562996 

 

 



 6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

___________________________________________________________________________ 

Programma jeugd 
Zaterdag 3 november 2018 

 

 

Thuis:   NOAD’67 JO17  -  Kloetinge JO17 

Aanvang: 11.00  uur    Aanwezig: 10.15  uur 

Afmelden bij Jacob Bevelander, tel. 06-15606860 
 

 

Uit: Roosendaal JO13-5 -  NOAD ’67 JO13 

Aanvang:  11.45 uur    Vertrek: 10.30  uur 

Afmelden bij Marco van Kranen, tel.  0167-573867 

 

 

Thuis:   NOAD ’67 JO11  -  Bevelanders JO11 

Aanvang: 09.00 uur    Aanwezig: 08.30 uur 

Afmelden bij Antoine Hage, tel. 06-27354805 

 

 

Uit:  SSV'65 JO9   -  NOAD’67 JO9 

Aanvang: 10.00 uur    Vertrek: 08.20  uur 

Afmelden bij Machiel van Wijk, tel. 06-21297790  

 

Uit: SPS JO8   -  NOAD ’67 JO8 

Aanvang: 10.00 uur    Vertrek: 09.20 uur 

Afmelden bij Tamara Kievit, tel. 06-34288137 
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Familieberichten:  
Afgelopen weekend hoorden we het trieste nieuws dat Nel Kornaat  is overleden. 
In de jaren ’70 en ’80 was Nel een begrip bij de vereniging en omstreken. Zij is 
jarenlang (succesvol) coach geweest van de A-junioren en heeft ook min of meer 
aan de wieg gestaan van de sponsoring binnen de vereniging. 
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte met dit verlies. 
_________________________________________________________________ 

Van de bestuurstafel:  

Afgelopen vrijdag is de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Helaas was de 
belangstelling weer niet overweldigend en dat is wel jammer omdat er links en 
rechts toch de nodige geluiden zijn dat er dingen goed gaan, maar ook dat er 
zaken verbeterd kunnen worden. Dan is de ledenvergadering bij uitstek de plaats 
waarin deze zaken aan de orde gesteld kunnen worden. Gelukkig zien we wel dat 
“de jeugd” goed vertegenwoordigd is. 
We hebben een goede vergadering gehad waarbij kritische noten gekraakt zijn, 
goede ideeën de revue gepasseerd zijn en diverse belangen gediend zijn. 
De bestuursverkiezing liep iets anders dan gepland. Vooraf hadden zich, zoals 
gebruikelijk, geen kandidaten aangemeld. Maar tijdens de pauze bleek dat Bart 
van de Velde wel oren had naar een functie in het bestuur.  
Na enige tekst en uitleg en een rondje stemmen, is de samenstelling van het 
bestuur behoorlijk gewijzigd. 
Cenny Reijngoudt is afgetreden als secretaris. Helaas was er geen zicht op 
contractverlenging en ook een vervanger had zich niet gemeld.  
Dennis Kot is afgetreden als penningmeester, maar blijft als “gewoon” 
bestuurslid binnen de lijnen. Gelukkig hebben we die functie wel in kunnen 
vullen en beheert Bart van de Velde nu de euries van de vereniging.  
Rien Filius had te kennen gegeven dat hij af zou treden als er iemand anders zijn 
plaats in zou nemen. Door zijn wissel is Dennis in de plaats van Rien gekomen.  
Als laatste was Harm ook aftredend, maar die gaat nog minimaal een periode 
van 3 jaar verder. Het bestuur ziet er nu zo uit: 
 
Jaap van Oudenaarde, voorzitter (inclusief wedstrijdsecretariaat en weekbrief). 
Bart van de Velde, penningmeester 
Marco van Kranen, jeugdzaken 
Kees Ligtendag,  technische zaken voetbal 
Dennis Kot, technische zaken gebouwen e.d. 
Harm Verwijs, sponsoring. 
Helaas hebben we de vacature van secretaris niet in kunnen vullen. Het zou mooi 
zijn als één van de leden het bestuursteam zou komen versterken. 
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Cenny en Rien, bedankt voor jullie inzet en vele werkzaamheden voor de 
vereniging. Zoals het er nu naar uitziet, blijven jullie wel als vrijwilliger bij de club 
betrokken. 
Bart, welkom en succes bij de club van wijze mannen die de vereniging bestuurt.  
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Programma 
Zaterdag 10 november  2018     

 

NOAD'67 1    - Kruiningen 1 (beker)  14.30 uur 

NOAD'67 2    - Groote Lindt 3   13.00 uur 

Yerseke 4    - NOAD'67 3    14.30 uur 

NOAD'67 VE    - Vrederust VE   15.00 uur 

MOC'17 JO17-4   - NOAD'67 JO17   13.00 uur 

NOAD'67 JO13   - Victorie'03 JO13   11.30 uur 

NOAD'67 JO9   - Colijnspl. Boys JO9   10.45 uur 

NOAD'67 JO8   - Halsteren JO8   09.00 uur 

St. Nieuwdorp/Patrijzen VR - NOAD'67/Vosmeer VR  12.00 uur 

    

 

Berichten e.d. voor de weekbrief in het vervolg graag mailen naar Jaap van 

Oudenaarde. Adres: jaap.oudenaarde@wxs.nl 

In verband met het opnieuw opbouwen van een e-mailbestand zal Cenny 

Reijngoudt de weekbrief nog verzenden. 
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Week van de pleegzorg van 31 oktober t/m 7 november 2018 
 
Pleegzorg in Zeeland 
Landelijk daalt het aantal pleegouders al enkele jaren. Juvent ervaart deze daling 
echter dit jaar pas, ondanks dat de vraag juist toe neemt. Met zo’n 450 
pleegouders constateert Juvent dat de natuurlijke verloopt niet meer wordt 
ingehaald door het aantal nieuwe pleeggezinnen. Zo wordt een goede match 
vinden een grotere uitdaging. Ieder kind is anders en heeft andere behoeftes. 
Het is dus nog steeds hard nodig om op zoek te gaan naar nieuwe pleegouders. 
Dat hoeft niet perse langdurige pleegzorg te zijn, soms is een weekend- of 
vakantieopvang al wat nodig is om een gezin en pleegkind te ondersteunen. 
Nieuwsgierig welke kinderen op zoek zijn naar een veilig thuis!? Kijk dan op 
www.juvent.nl/voor-pleegouders/zoekt-een-pleeggezin/.  
 

 
 
Ben je geïnteresseerd geraakt in het pleegouderschap, maar weet je nog 
onvoldoende? Veel informatie is terug te lezen op www.juvent.nl. Verder 
organiseert Juvent informatieavonden door héél Zeeland. Zo is er op 14 
november in Middelburg, 22 november in Terneuzen en 11 december Goes een 
bijeenkomst pleegzorg. Meld je geheel vrijblijvend  aan via www.juvent.nl of 
vraag een informatiepakket aan.  
 

http://www.juvent.nl/voor-pleegouders/zoekt-een-pleeggezin/
http://www.juvent.nl/
http://www.juvent.nl/

