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Oud papier brengen i.p.v. ophalen op 6 maart
Door de nog steeds aangescherpte regels kunnen we
zaterdag 6 maart het oud papier helaas niet bij u
ophalen. U kunt het wel komen brengen naar de
containers die op de parkeerplaats bij de Belte komen te
staan van donderdag 4 maart tot en met dinsdag 9
maart.
Er zal geen hulp aanwezig zijn dus we vragen aan u of u
het papier netjes in de container wilt pakken.
Het oud ijzer wordt ingezameld zodra we het weer
kunnen ophalen.
We hopen van harte dat u het oud papier wilt komen brengen en het oud ijzer wilt bewaren ..
U helpt hiermee de sportvereniging.
En alle bijdragen zijn meer dan welkom in deze lastige tijden.

TENNIS
In de (digitale) bestuursvergadering van afgelopen
maandag is besloten dat leden van de voetbal/
handbal/ volleybal tijdelijk gebruik mogen maken van
de tennisbanen.
Dit totdat er voor deze sporten weer normaal
getraind mag worden.
Tennisrackets en ballen zijn aanwezig.
Wel zelf zorgen voor goede sportschoenen zonder of
met heel weinig profiel.
Een sleutel voor het toegangshek kun je natuurlijk
per keer lenen bij een tennislid of tegen een borg van
€ 10,- afhalen bij Tonnie Blankhorst, Het Wever 4.
Heb je hiervoor belangstelling meld je dan aan voor verdere uitleg van de baanregels bij:
Voetbal: Joop Bloemen 0686667042
Handbal/Volleybal: Tonnie Blankhorst 0623173812 of Teun Schuurkamp 0653391554

R.K. Sportvereniging Nieuw-Heeten
1946-2021
75 jaar
75 jaar geleden is onze mooie sportvereniging opgericht;
R.K. Sportvereniging Nieuw-Heeten.
Al die jaren hebben betrokkenen bij de club genoten van de diverse sportdisciplines
binnen de vereniging. Bij de handbal, voetbal, volleybal en tennis zijn in die jaren mooie
herinneringen gemaakt en avonturen beleefd. Naast deze sporten organiseren wij ook
diverse nevenactiviteiten en bieden wij ondersteuning aan regionale evenementen. Dit
doen de vele vrijwilligers die zich elke keer weer voor de volle 100 procent inzetten.
Naast de vele vrijwilligers kan onze sportvereniging niet bestaan zonder haar leden,
ereleden, sponsoren, donateurs, toeschouwers en andere nauw betrokken organisaties.
Een combinatie hiervan is eerder regel dan uitzondering.
Onze dank gaat uit naar jullie inzet en bijdrage!
Het 75-jarig jubileum willen we vieren op een moment dat het weer verantwoord is.
Zoals wij daar nu tegenaan kijken wordt dat het einde van sportseizoen 2021-2022.
Dan hebben we alvast wat moois om naar uit te kijken!
Sportieve groet namens het bestuur en de commissie van het 75-jarig jubileum.

