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ONS CLUBNIEUWS 
.gkv-onsclubje.nl redactie@gkv-onsclubje.nl Facebook.com/gkvonsclubje @gkv_onsclubje 

IN DIT NUMMER: 

 

• Uitslagen 

• Fijne feestdagen 

• Kerstkaarten afgelast 

• Verjaardagen 

• Wedstrijdprogramma 

• Stoppen nieuwsbrief 

• Vacature nieuwsbrief 

HOOFDSPONSOREN 

11 december 

GKV Ons Clubje E3 - NKC '51 E3     7 - 0 

GKV Ons Clubje E1 - Groen Zwart E1    4 - 11 

GKV Ons Clubje F2 - Amicitia F2     1 - 4 

GKV Ons Clubje E2 - DOS-WK E1     1 - 12 

GKV Ons Clubje F1 - NKC '51 F1     8 - 8 

GKV Ons Clubje D2 - Groen Zwart/Phenix '72 D1  5 - 1 

GKV Ons Clubje D1 - Zwart Wit D1    10 - 6 

GKV Ons Clubje 2 - Juventa      47 - 21 

Fijne feestdagen 
 

Het jaar zit er weer bijna op. Helaas heeft Corona nog steeds invloed op ons leven, werk en vrije tijd. Ook 

Bij GKV Ons Clubje kunnen we niet alles doen wat we zouden willen. Zo gaan activiteiten niet door, mag 

er na 17.00 uur niet meer getraind worden en is de aanwezigheid van publiek onze wedstrijden niet toe-

gestaan. 

Allemaal heel vervelend, maar we moeten het er helaas mee doen. Gelukkig gaan de wedstrijden nog wel 

door en kon er gelukkig, weliswaar in aangepaste vorm, nog aandacht zijn voor Sinterklaas. 

 

Het ziet er naar uit dat we hier nog wel een tijdje mee te maken gaan krijgen. Hoe het er allemaal uit 

gaat zien weten we niet. Voor een groot deel is het afwachten hoe het gaat en wat er weer 

besloten gaat worden. 

 

Nu het einde van 2021 nadert zal dit dan de laatste nieuwsbrief zijn voor dit jaar. Of en wanneer de 

nieuwsbrief terugkomt is niet zeker. Hierover kun je verderop meer lezen. 

 

Voor nu willen we iedereen fijne feestdagen wensen en natuurlijk het allerbeste en een  

goede gezondheid voor 2022. 

 

         Het bestuur en de redactie 

Kerstkaarten afgelast 
 

Door alle maatregelen rondom corona is 

het kerstkaarten van vrijdag 17 december 

helaas afgelast. 



2 

 

Verjaardagen 
 

De afgelopen 2 weken is er geen nieuwsbrief geweest. 

Natuurlijk zijn er wel verjaardagen gevierd of zijn er  

mensen die dit nog gaan doen. Voor de maand december 

zijn de dit de volgende personen: 

 

11 dec : Kian Luisman 

14 dec : Demy Achterberg 

18 dec : Sharon Scholten 

19 dec : Kay van Harselaar 

  : Andre Kwekkeboom 

22 dec : Gerdi van den Berg 

24 dec : Betsie Bode 

  : Lis Vink 

25 dec : Senna Karsseboom 

26 dec : Hica Yildirim 

27 dec : Ria Jongman 

  : Liv Rook 

18 december 

09:00 EKC Nääs E2 - GKV Ons Clubje E3 

09:00 EKC Nääs E1 - GKV Ons Clubje E2 

10:00 Amicitia F3 - GKV Ons Clubje F2 

10:00 DOS-WK F1 - GKV Ons Clubje F1 

11:00 DOS-WK D1 - GKV Ons Clubje D1 

13:00 EKC Nääs C1 - GKV Ons Clubje C1 

14:00 TOP (V) D1 - GKV Ons Clubje D2 

17:10 Hellas '63 1 - GKV Ons Clubje 1 

18:40 EKC Nääs 2 - GKV Ons Clubje 2 

 

12 januari 

21:00 Achilles (A) MW1 - GKV Ons Clubje MW1 

 

15 januari 

09:15 GKV Ons Clubje E3 - HKC (He) E2 

09:15 GKV Ons Clubje F2 - Juventa F2 

10:15 GKV Ons Clubje E2 - TOP (V) E1 

10:15 GKV Ons Clubje E1 - NKC '51 E2 

11:25 GKV Ons Clubje D2 - Avereest D1 

12:25 GKV Ons Clubje D1 - HKC (He) D1 

13:25 GKV Ons Clubje C1 - TOP (V) C2 

14:30 GKV Ons Clubje 2 - ZKC '19 4 

16:00 GKV Ons Clubje 1 - SEV 1 

Stoppen wekelijkse nieuwsbrief 

 

William bedankt! 

 

Bedankt voor het wekelijks verzorgen van de nieuwsbrief de afgelopen jaren en het opzetten en 

onderhouden van de Website. 

Je hebt een nieuwe baan gekregen en daardoor helaas geen tijd meer om je in te zetten voor deze 

taken. Mensen keken elke week uit naar de nieuwsbrief en gebruiken de Website voor het vinden en 

zoeken van informatie. Niets dan lof.  

Het is best wel een dingetje om iedere week weer een nieuwsbrief aan te leveren terwijl de aanlevering 

van kopij niet altijd optimaal was. 

Nogmaals bedankt voor je inzet en creatieve brein mbt de invulling van de nieuwsbrief. 

Bij deze veel succes met je nieuwe baan, omdat je zoon bij nog bij GKV-OC speelt zullen we je hopelijk 

nog vaak tegenkomen. 

Helaas moeten we aangeven dat we geen vervanger hebben gevonden voor het uitbrengen van de 

nieuwsbrief. Dus dit is de laatste nieuwsbrief.  

 

 

Vacature nieuwsbrief 

Voor het onderhoud van de Website is Evert Jan benaderd en hij neemt deze taak voor zijn rekening. 

Mocht er nog iemand zijn die de nieuwsbrief zou willen verzorgen dan kan hij of zij zich aanmelden bij 

een van de mensen van het bestuur en/of via het mailadres redactie@gkv-onsclubje.nl. Deze 

nieuwsbrief is een van de belangrijke communicatie kanalen van GKV-OC en daarom is het van belang 

dat zich hier iemand voor aanmeld. 

 

 

                       Het bestuur 


