Nieuwsbrief Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
Jaargang 2, nummer 13 (14 mei 2010)
Wil je deze nieuwsbrief op een ander mailadres ontvangen of heb je andere vragen of
opmerkingen? Laat het ons weten via covsgroningen@gmail.com.

Seizoensafsluiting vrijdag 4 juni: aanmelden kan nog tot 28 mei…
Zoals eerder geschreven, sluiten we het seizoen 2009-2010 vrijdag 4 juni aanstaande op
gezellige en informele wijze af! Alle leden, donateurs en hun partners zijn van harte welkom
in bowling- en partycentrum De Waterburcht in Eelde. De ontvangst is vanaf 19.30 uur. We
gaan vervolgens eerst genieten van een diner, om aansluitend te bowlen en borrelen.
Omstreeks 23.00 uur sluiten we de avond af. Kom je ook op vrijdag 4 juni? Het kost € 10,per persoon en daarvoor krijg je een drankje bij binnenkomst, een diner én een uurtje
bowlen. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar covsgroningen@gmail.com én
door het verschuldigde bedrag voor 28 mei over te maken op gironummer 1200817 t.n.v.
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. Graag o.v.v. ‘seizoensafsluiting 2010’.

Sloop GRC-clubhuis start 1 juni aanstaande, opening eind november verwacht
Het GRC-clubhuis wordt komende zomer vervangen door een nieuw en modern gebouw. De
voorbereidingen zijn inmiddels gestart. Zo is onze prijzenkast inmiddels leeggehaald en
opgeslagen. Komende week wordt een tijdelijke voorziening geplaatst op het voorpleintje
(waar de fietsenrekken normaal staan). Op 1 juni start de sloop van het huidige gebouw.
Begin november wordt de oplevering verwacht, waarna de inrichting kan plaatsvinden.
Voorlopig is de officiële opening gepland voor 26 november. We houden u op de hoogte.

Henny Minnema overleden
Afgelopen week is Henny Minnema overleden, echtgenote van ons lid Mebius. Ze was al
enige tijd ziek. De uitvaartplechtigheid zal vandaag vrijdag 14 mei plaatsvinden. Henny
Minnema is 74 jaar geworden. We wensen Mebius en verdere familie en vrienden alle
sterkte toe de komende tijd.

Met de trainingsgroep wokken? Laat het voor 22 mei weten!
De trainingsgroep sluit het seizoen donderdag 27 mei af door gezamenlijk naar
wokrestaurant Euroborg te gaan. Iedereen wordt daar om 19.00 uur verwacht. Alle trainende
leden die mee willen, worden hierbij opgeroepen dit door te geven aan Johan Suurd of Roel
Bellinga: joh.suurd@planet.nl. Doe dit wel voor 22 mei, zodat we op tijd het juiste aantal
plaatsen kunnen reserveren. Wok ze…

De WK-toto al ingevuld?
Heb je de WK-toto al ingevuld? Tegelijk met deze nieuwsbrief ontvang je opnieuw het
deelnameformulier. Inleveren is tot 10 juni 2010 mogelijk. Iedereen mag meedoen!

Activiteiten komende periode: van de week laatste trainingen
Komende week kan er nog volop getraind worden op sportpark Corpus den Hoorn in
Groningen. Dinsdag 18 en donderdag 20 mei zijn wel de laatste trainingen van dit seizoen.
De eerstvolgende verenigingsactiviteiten op een rij:
Dinsdag
20 mei
training, 19.30 uur, Corpus den Hoorn
Donderdag 22 mei
training, 19.30 uur, Corpus den Hoorn
Donderdag 27 mei
wokken trainingsgroep, 19.00 uur, wokrestaurant Euroborg
Vrijdag
04 juni
seizoensafsluiting, diner+bowlen, 19.30 uur, Waterburcht, Eelde
Donderdag 12 augustus 1e training nieuwe seizoen, 19.30 uur, Corpus den Hoorn
Dinsdag
07 september hervatting dinsdagtrainingen, Corpus den Hoorn
Donderdag 09 september conditietest + spelregeltoets, 19.30 uur, Corpus den Hoorn

