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Weekbrief 1717 , 21 mei 2019, 45e jaargang 
_________________________________________________________________ 
Uitslagen zaterdag 18 mei 2019: 
 
NOAD’67 1     - Klundert 1    2 - 0 
Oranje Wit 4    - NOAD’67 2    6 - 1 
NOAD’67 3     - Bruse Boys 3   9 - 1 
NOAD’67 4     - Steenbergen 3   1 - 3 
NOAD’67 VE     - Vosmeer VE    5 - 2 
NOAD’67 JO17    - Yerseke JO17   7 - 1 
MOC’17 JO13    - NOAD’67 JO13   4 - 1 
Seolto JO13     - NOAD’67 JO13   4 - 3 
Meto JO11     - NOAD’67 JO11   6 - 2 
Kruisland JO11    - NOAD’67 JO11   7 - 3 
Dosko JO9     - NOAD’67 JO9   5 - 2 
NVS JO8     - NOAD’67 JO8   5 - 3 
NOAD’67 MO11    - NSV MO11    5 - 1 
_________________________________________________________________ 
Wedstrijdcoördinatie: Jaap van Oudenaarde 
_________________________________________________________________ 

Programma senioren 
Zaterdag 25 mei 2019 

_________________________________________________________________ 
 
DFC 1      - NOAD’67 1 
Aanvang: 14.30 uur.   Vertrek:  12.45 uur. 
Scheidsrechter: P. van der Zwan 
Rijden: Frank, Marvin, Joost, Lars en Iwan. 
Afmelden bij Perry Snoep, tel.: 06-16379252. 
_________________________________________________________________ 
 
NOAD’67 2     - SC Gastel 2 
Aanvang: 14.30 uur.   Aanwezig:  13.45 uur. 
Scheidsrechter: F.M. v.d. Beek 
Afmelden bij Wouter Fase, tel.: 06-40678828. 
_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 
 
DVO’60 3     - NOAD’67 3 
Aanvang: 13.00 uur.   Vertrek:  11.45 uur. 
Afmelden bij Marco Reijngoudt, tel.: 06-17126306. 
Wedstrijd onder voorbehoud. 
_________________________________________________________________ 
 
Halsteren 7      - NOAD’67 4 
Aanvang: 15.00 uur.   Vertrek:   14.00 uur. 
Afmelden bij Adrie Fontijne, tel.: 06-24452190. 
Wedstrijd onder voorbehoud. 
_________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

Programma jeugd 
Woensdag 22 mei 2019 

_________________________________________________________________ 
 
NOAD’67 JO13    - DBGC JO13 
Aanvang: 19.15 uur.   Aanwezig: 18.30 uur. 
Afmelden bij Marco van Kranen, tel.: 06-23951188. 
_________________________________________________________________ 
 

Programma jeugd 
Zaterdag 25 mei 2019 

_________________________________________________________________ 
 
FC De Westhoek JO17   - NOAD’67 JO17 
Aanvang: 11.00 uur.   Vertrek:  09.30 uur. 
Afmelden bij Jacob Bevelander, tel.: 06-15606860. 
_________________________________________________________________ 
 
NOAD’67 JO13    - Zwaluwe JO13 
Aanvang: 11.30 uur.   Aanwezig:  10.45 uur. 
Afmelden bij Marco van Kranen, tel.: 06-23951188. 
_________________________________________________________________ 
 
NOAD’67 JO11    - Meto JO11 
Aanvang: 09.00 uur.   Aanwezig: 08.30 uur. 
Afmelden bij Antoine Hage, tel.: 06-51672342. 
_________________________________________________________________ 
 
NOAD’67 JO8    - Stavenisse JO8 
Aanvang: 09.00 uur.   Aanwezig:  08.30 uur. 
Afmelden bij Tamara Kievit, tel.: 06-34288137. 
Wedstrijd kan nog verzet worden naar 10.00 uur. 
_________________________________________________________________ 
 
Unitas’30 MO11    - NOAD’67 MO11 
Aanvang: 08.30 uur.   Vertrek:  07.30 uur. 
Afmelden bij Jaco Beijer, tel.: 06-55794561. 
_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 
 
Geboortenieuws: 
 
Wij bedanken de vereniging voor het cadeau dat we hebben ontvangen voor de 
geboorte van Nova.  

Iwan en Janita Geense. 
_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 
Kampioenschappen: 
 
Zo, het 1e kampioenschap voor dit seizoen is binnen! De MO11 kan dankzij een 
5-1 overwinning op NSV de titel niet meer ontgaan. Ze hebben tot nu toe alle 
wedstrijden gewonnen en het kampioenschap is dan ook dikverdiend. 
Proficiat meiden, coaches, trainers en supporters van de MO11. 
 
A.s. zaterdag gaat de vlag misschien weer wel in top. Als onze JO17 in de 
uitwedstrijd tegen FC de Westhoek minimaal 1 punt haalt, dan zijn ze 
kampioen! De wedstrijd wordt gespeeld in Burgh Haamstede en begint om 
11.00 uur. 
 
_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 
Gerard Noorthoek Verenigingstoernooi op Hemelvaartsdag (donderdag 30 
mei).  
De eerste aanmeldingen zijn inmiddels binnen! We gaan voor minstens 8 
herenteams, dus wacht niet te lang met aanmelden. Dan kan de organisatie 
tijdig aan de slag om het speelschema te maken. 
Het zou natuurlijk prachtig zijn om een apart toernooi voor de dames te 
organiseren. Dus dames, kom gezellig een potje voetballen. 
Aanmelden kan bij Kees Ligtendag (deboppers@zeelandnet.nl). Graag een 
(originele) teamnaam en een spelerslijst. Doen jullie dat uiterlijk a.s. zaterdag 
25 mei. 
Het toernooi wordt georganiseerd zoals Gerard dat altijd voor ogen had. 
Waarin gezelligheid, spelplezier, sportiviteit en saamhorigheid de boventoon 
voeren. 
Een vast onderdeel van het verenigingstoernooi is de penaltybokaal voor de 
jeugd. Leiders en trainers zorgen jullie dat er voorrondes gehouden worden. De 
verwachting is dat de penaltybokaal om 15.00 uur gehouden wordt. Hou de 
weekbrief en website in de gaten voor de definitieve aanvangstijden. 
Als het weer dan ook nog mee wil werken, maken we er met z’n allen een 
gezellige en sportieve dag van! 
_________________________________________________________________ 
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Beste vrienden van NOAD’67, 
 
We zijn ontzettend blij en trots om te zien hoe gepassioneerd velen van jullie bezig zijn voor 
de club. Vandaag (maandag) over 3 weken is het eindelijk zo ver, de Sponsorloop!!!!!!!!!!!!! 
Na maanden van ronselen en trainen kan er eindelijk geoogst worden. We willen graag de 
belangrijkste informatie voor de dag via dit bericht naar buiten brengen.  

• Het evenement vindt plaats op maandag 10 juni en zal van start gaan om 13.00 
uur en eindigt om 16.00 uur.  

• Deelnemers krijgen dus 3 uur de tijd om zoveel mogelijk rondjes te lopen.  
• Tussen 16:30 en 17:00 vindt er een prijsuitreiking plaats en wordt er een tussenstand 

van de opbrengst gegeven.  
• Er zijn prijzen verbonden aan de hoogste opbrengst en de meeste rondes.  

 

• Rond 17.00 uur zal er een verloting voor de jeugd en een verloting voor de 
volwassenen plaatsvinden. Elke deelnemer ontvangt 2 gratis loten.  

• Rond 17.30 uur wordt Bart van de Velde geschoren wanneer er 1500 euro is 
opgehaald voor de club.  

• Rond 18.30 uur zal er nog een vreselijke uitdaging plaatsvinden. 

• Het officiële programmaboekje volgt later deze maand.  

Tenslotte, willen wij alle deelnemers succes wensen met het voltooien van de ‘lopen of 
lappen’ campagne.  
__________________________________________________________________________________ 
 

Bouwactiviteiten (1): 
 
De nieuw- en verbouw van de kleedlokalen en kantine vorderen gestaag. 
Maandag is er ook het nodige grondwerk gedaan voor de kabels e.d. Daardoor 
is de kantine misschien wat minder goed bereikbaar en is het hier en daar 
misschien wat modderig. 
Helaas kunnen we dat niet voorkomen, dus we hopen en verwachten dat 
iedereen begrip heeft voor de situatie! 
_________________________________________________________________ 
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Bouwactiviteiten (2): 
Vanavond zijn we, in verband met de aanschaf en plaatsing van de 
zonnepanelen, verblijd met een enorme financiële geste van Windfonds 
Krammer. 
Tijdens een feestelijke bijeenkomst hebben we onderstaand presentje in 
ontvangst genomen: 
 

 
 
We zijn hier uiteraard heel erg blij mee en bedanken Windfonds Krammer voor 
deze financiële bijdrage.  
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