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Weekbrief 1773, 27 juli 2021, 49e jaargang 
_________________________________________________________________ 
 
Seizoen 2021/2022, een nieuw seizoen.  
 
Beste leden, vrijwilligers, sponsoren en supporters van Noad’67, 
 
We staan aan de vooravond van een nieuw voetbalseizoen en laten we hopen 
dat COVID-19 opnieuw geen spelbreker gaat worden. Op zaterdag 31 juli 
trappen wij af met ’s morgens een doe-dag en hopen op heel veel hulp om ons 
sportcomplex weer gereed te maken voor het nieuwe seizoen. Vele handen 

……….. ��. 
’s Middags staat de eerste training van de selectie gepland en zal onze kantine 
weer open gaan. We zijn nog niet van deze pandemie verlost en het blijft dan 
ook erg belangrijk dat we ons aan de maatregelen houden zodat we uiteindelijk 
ons leven weer op kunnen pakken en het ook weer mogelijk is om te genieten 
van voetbalwedstrijden en de gezellige derde helft. Alleen samen krijgen we 
Corona onder controle. 
Op dinsdag 20 juli jl. hebben wij een contract getekend met hoofdtrainer René 
Scholts waarmee een einde is gekomen naar een lange zoektocht. René zal 
worden bijgestaan door Ard Beurkens en Frans Quist als assistent trainer. 
Samen met de overige stafleden, spelers en vrijwilligers zien wij ook het nieuwe 
seizoen met vertrouwen tegemoet. 
Wij zijn ook erg verheugd dat we binnenkort onze nieuwe hoofdsponsor 
kunnen presenteren. Momenteel worden de laatste details hiervoor afgerond 
maar het zal niet lang meer op zich laten wachten. 
Helaas heeft Sander aangegeven te stoppen als kantinebeheerder en willen 
hem bedanken voor zijn jarenlange inzet. Hierdoor moeten we op zoek naar 
een vervanger die dit samen met Bianca op wil pakken. Naast deze functie zijn 
wij altijd op zoek naar vrijwilligers die onze vereniging willen ondersteunen. 
Zonder vrijwilligers kan Noad’67 niet bestaan. Momenteel zijn wij naast een 
kantinebeheerder o.a. op zoek naar bestuursleden, wedstrijdsecretaris, 
clubscheidsrechters en een webmaster die het leuk vindt om onze website te 
beheren. Mocht u ons als vrijwilliger willen ondersteunen of iemand kennen 
binnen uw omgeving gelieve dit dan door te geven aan een van 
onze bestuursleden zodat wij contact op kunnen nemen. 
 
Ik wens jullie allen een gezond en sportief seizoen toe. 
John Verbraeken 
______________________________________________________________ 
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Schema voorbereiding:  
 
De nodige voorbereidingen op aankomend seizoen zijn al getroffen, hieronder 
het schema van de voorbereiding: 
 
za. 31-7 Training selectie  12.30 lunch    13.30 
di. 3-8 Training selectie       19.30 
do. 5-08 Training selectie       19.30 
za. 7-08 Training selectie       14.00 
di. 10-08 Training selectie       19.30 
do. 12-08 Training selectie       19:30 
za. 14-08 NOAD'67 1 - Lepelstraat 1     14.30 
di. 17-08 Training selectie       19:30 
do. 19-08 Training selectie       19:30 
za. 21-08 Nieuwland 1 - NOAD'67 1     14.30 
di. 24-08 Training selectie       19.30 
do. 26-08 NOAD'67 1 - Fc Bergen 1      19.30 
za. 28-8 Appollo 1 - NOAD'67 1      14.30 
di. 31-8 NVS 1 - NOAD'67 1       19.30 
do. 2-9 Training selectie       19.30 
za. 4-9 Beker wedstrijd    
za. 11-9 Beker wedstrijd    
za. 18-9 Beker wedstrijd    
za. 25-9 Competitie   
_________________________________________________________________ 
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Doe-dag 31-07-2021. 
 
Langzaam maar zeker gaan we ons opmaken voor het, hopelijke normale, 
nieuwe seizoen.  
De afgelopen periode is er hard gewerkt door onze bouwploeg om het complex 
tiptop in orde te maken voor het nieuwe seizoen.  
31 juli aanstaande staat de doe-dag gepland, een mooi moment om de laatste 
puntjes op de i te zetten. 
Om kwart voor 8 staat de koffie klaar, en om 8 uur zullen we van start gaan. 
Iedereen is van harte welkom om te komen helpen.    
_________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
Opening velden/trainingen. 
 
Aangezien de 1e training alweer plaats gaat vinden zaterdag 31 juli as. betekent 
dit ook dat de velde weer geopend zijn! De nodige regenbuien hebben ervoor 
gezorgd dat we geen last hebben gehad van droogte.  
Alleen veld 1 en het trainingsveld zijn beschikbaar, veld 2 blijft nog gesloten 
aangezien deze later is dicht gegaan.  
Voor de leiders en trainers van de jeugd is het zelf te bepalen wanneer de 1e 
training gaat plaatsvinden.  
_________________________________________________________________ 
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Indeling competitie seizoen 2021-2022 
 
Alleen de competitie van het 1e is op het schrijven van deze weekbrief bekend, 
wanneer de andere indelingen beschikbaar/bekend zijn, zullen we deze delen. 
 
Noad '67 1    3e klasse B  
Team:    Plaats: 
Kapelle 1    Kapelle 
Seolto 1    Zevenbergen 
ZSC'62 1    Scharendijke 
Duiveland 1    Oosterland 
NOAD'67 1    Sint Philipsland 
Klundert 1    Fijnaart 
WHS 1    Sint Annaland 
Halsteren 1    Halsteren 
Krabbendijke 1   Krabbendijke 
Kogelvangers 1   Willemstad 
Zwaluwe 1    Lage Zwaluwe 
Tholense Boys 1   Tholen 
De Fendert 1   Fijnaart 
Prinsenland 1   Dinteloord 
_________________________________________________________________ 
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