Het Rode Blaadje
Het Rode Blaadje nr. 9
15 t/m 21 oktober

Uitslagen
Lemmer 1
Lemmer 2
Lemmer A1
Lemmer C1
Lemmer C2
Lemmer D1
Lemmer E1
Lemmer F1

-

Triaz 1
Ritola 4
Joure A1
WW en F C1
Heerenveen C3
It Fean D3
De Granaet E2
Heerenveen F1

09-09
18-01
09-10
03-04
07-05
06-02 KAMPIOEN
02-08 strfw 2-2
05-20 strfw 2-2

Schoonmaak clubhuis
Hieronder staat het rooster voor de schoonmaak van de kleedkamers, toiletten en kantine.
De bovenste persoon is de teamleider, deze neemt contact op met de anderen om een dag en tijd af te
spreken. Kun je niet, ruil dan met een ander en geef dit door aan de teamleiders!
Het schoonmaken moet voor de zaterdag gedaan zijn!
Deze week
Amarins Kortstra
Naomi Nievaart
Fokke Rein Hoekstra
Michaël Le Fèvre
Meike Haanstra
Ouder van Gerben Menzo

Volgende week
Esther Bron
Saffira Nievaart
Daniël Meijer
Daan Lammers
Ouder van Sven Koopman
Ouder van Lisanne Schaap

29 oktober t/m 3 november
Grote schoonmaak door Lemmer 1 en Lemmer 2

Activiteitenkalender
Dag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag

Datum
19 oktober
10 november
21 december

Tijd
20:00 uur
10:00 - 12:00
18:00 - 20:00

Vrijdag

21 december

20:00 - 23:00

Donderdag

27 december
Februari

Avond

hetrodeblaadje@kvlemmer.nl

Activiteit
Algemene Leden Vergadering
Herfst-knutselen voor de jeugd
WarmeWinterAvond voor de jeugd
WarmeWinterAvond voor de senioren, junioren en
recranten
Kersttoernooi
“Bonte Avond”

Algemene Leden Vergadering
Vrijdag 19 oktober 2018 om 20:00 uur
in de korbalkantine
Voor Senioren - Junioren - Recreanten - Ereleden - Overige leden
Alle leden vanaf 15 jaar zijn van harte welkom
In de kantine staat de koffie en thee klaar!
De agenda wordt als bijlage bij dit Rode Blaadje meegestuurd.
Kun je niet? Meld je dan even af bij het bestuur.

Grote Club Actie
Het wordt tijd om alle boekjes te verzamelen.
Heb je je boekje nog niet vol? Probeer het dan nog even.
Is je boekje vol of wil er niemand meer loten kopen? Lever dan je boekje in bij Irma of bij je trainer.
Senioren, als je nog geen loten hebt gekocht, in de kantine ligt ook een boekje.
Vul die dan a.u.b. in.

Recreanten
Vanaf deze week trainen de recreanten weer in de sporthal, in zaal 2.
We trainen op donderdag, eerst twee keer van 20:00 - 21:00 uur.
Vanaf donderdag 1 november trainen we van 20:45 - 21:45 uur.

Jeugdtrainingen
Deze week zijn de laatste trainingen voor de jeugd op het veld.
Volgende week, tijdens de herfstvakantie, is er geen trainen.
Vanaf maandag 29 oktober starten de trainingen in de zaal. De exacte trainingstijden per team worden
volgende week bekend gemaakt.

Herfst-knutselen
Op zaterdag 10 november gaan we herfst-knutselen in de kantine. Van 10.00-12.00 uur.
Dit is voor iedereen van de Kangoeroes, F1, E1 en D1. Aanmelden is niet nodig.
Je mag van te voren in het bos zoeken naar spulletjes die je kan gebruiken tijdens het knutselen.
Voor deze activiteit zoeken we nog een aantal volwassenen en junioren die willen helpen.

Kangoeroe Klup
De laatste Kangoeroe training van het najaar zit er al weer op. Maar in de zaal gaan we weer verder en zien
we jullie graag terug! Deze data komen binnenkort op het rode blaadje.
Tevens mogen alle kinderen die 5 jaar zijn, of bijna 5, meedoen aan de welpentoernooien om zo het echte
korfbalspel te ontdekken. Wil je hier ook aan mee doen of meer informatie? Neem dan contact op met
Amarins. We willen er graag met 1 team heen en kunnen nog wel wat spelers gebruiken!

hetrodeblaadje@kvlemmer.nl

Wedstrijdprogramma
Lemmer 1
Uit tegen Joure 1 om 15:30 uur in Joure.
Vertrek vanaf de kantine om 14:15 uur.
Esther, Lusan, Meryam, Samantha, Daniël M, Paul, Ronald, Sipke.
Wissels worden deze week benaderd.
Chauffeurs: Paul, Esther en Sipke.
Wassen + verslag: Paul.
Lemmer 2
Uit tegen Hellas’63 2 om 14:00 uur in Nunspeet (kunstgras).
Vertrek vanaf de kantine om 12:00 uur.
Naomi, Saffira, Sonja, Jente, Vera, Benny, Daan, Jan Tjitte, Melvin, Micha.
Lemmer C2
LET OP: deze wedstrijd is onder voorbehoud. Jullie horen van de trainers of de wedstrijd doorgaat!
Uit tegen Emmeloord C1 om 10:00 uur in Emmeloord (kunstgras).
Vertrek vanaf de kantine om 9:00 uur.
Jasper, Lamya, Lizzy, Maaike, Marrit, Sterre, Tamara, Tjitte Roelof, Victoria.
Chauffeurs: ouders van Jasper, Victoria en Tjitte Roelof.
Wassen + schrijven: Jasper
Coach: Johan.

hetrodeblaadje@kvlemmer.nl

