
 

 

 

                      Weekbrief  18 – 6 mei
 

 

Vandaag donderdag 6 mei bestaat NSV'46 75 jaar. Helaas kan dit vanwege Covid niet gevierd 

worden. 

Helaas kunnen wij dit niet vieren zoals we in gedachte hadden en hebben we moeten besluiten om 

de jubileum activiteiten een jaar uit te stellen. 

Zoals al eerder gemeld : In Noorden is een feest pas een feest als we dit ook echt met z'n allen 

kunnen vieren en helaas zijn - op dit moment -  de Covid-maatregelen van dien aard dat er nog geen 

grootschalige evenementen gevierd kunnen worden. 

 

NSV'46 is een echte dorpsclub van, voor en door vrijwilligers ! 

Wat in het vat zit verzuurd niet, dus de festiviteiten zullen we volgend jaar echt inhalen. 

Toch willen we vandaag niet zomaar voorbij laten gaan. In een klein gezelschap zal vanavond 

'getoast' worden op het 75 jarig bestaan en voor ALLE leden, donateurs en vrijwilligers hebben we 

een kleine attentie. Deze zullen komend weekend uitgereikt worden, middels deze kleine attentie 

willen we jullie ook bedanken voor jullie inzet voor NSV'46.. 

Eén van de activiteiten die we vanuit jubileum comité bedacht hadden was een video met in 

vogelvlucht een overzicht van enkele hoogtepunten van afgelopen 75 jaar. 

Mogelijk dat we volgend jaar tijdens de echte festiviteiten een aangepaste versie zullen maken, maar 

kijk nu voor de huidige versie alvast via de NSV’46 site op YouTube voor het overzicht van 75 jaar 

NSV'46.     

 Veel kijkplezier en we zien jullie graag terug op Sportpark De Koet 

 

Laatste Nieuws KNVB over de Regio Cup 

De KNVB heeft vanmorgen medegedeeld dat de regio cup voor senioren niet doorgaat. Over de 

jeugdwedstrijden om de Regio Cup is nog niets bekend.  

 

 

 

 



Jeugdleiders, trainers en spelers, 

Voor de komende twee zaterdagen is het programma als volgt: 

 

Zaterdag 8 mei 

 

Mixwedstrijden 

09.30 uur:  JO7-1, JO8-1, J09-1 & JO11-1 

 

10.30 uur:  JO12-1 & JO12-2 

 

11.45 uur: Training MO17-1  

 

11.45 uur:  Training JO16-1 

 

13.30 uur:  J019-1 & A-selectie 

 

  

Zaterdag 15 mei 

 

Mixwedstrijden 

09.30 uur:  JO7-1 & JO8-1, J09-1 & JO11-1 

 

10.30 uur:  JO12-1 & JO12-2 

 

11.45 uur: MO17-1, VR1 & VR2  

 

13.30 uur:  J019-1 & JO16-1 

 

We hopen op een goede opkomst en veel voetbalplezier! 

 

Met sportieve groet,  

Arie & Technische Commissie 


