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Programma Cluzona 1
Zondag 4 november Cluzona – Zeelandia Middelburg
balsponsor Coppens Uitvaartzorg
Zondag 11 november vrij
Zondag 18 november Sarto - Cluzona
Zondag 25 november JEKA – Cluzona
Volg het nieuws en wedstrijdverslagen van Cluzona-1 op twitter: via
twitteraccount "cluzona"
Oproep Ondersteuning Jeugdtoernooien
Wij hebben de afgelopen twee seizoenen met enkele vrijwilligers getracht om
een “eigen” jeugdtoernooi te organiseren. Dit is echter niet gelukt.
Het ontbreekt ons aan de daadwerkelijke handjes om dit te kunnen
organiseren, let wel we spreken over in totaal 20 jeugdteams.
Om het toernooi aan het eind van dit seizoen toch te kunnen laten doorgaan,
verzoeken wij u dringend om ons hierbij te helpen.
Als van elk team een of twee ouders, voor dit team de organisatie zouden
willen oppakken, denk hierbij aan het uitnodigen van andere verenigingen,
organisatie op de dag van het toernooi, enz. dan kost dit niet veel tijd.
Wij, zullen de ouders die dit willen oppakken uiteraard helpen en
ondersteunen.
Nogmaals als van elk team een of twee personen dit willen gaan oppakken,
zullen de werkzaamheden slechts enkele uurtjes zijn.
Als wij hierin niet ondersteund worden, kunnen wij nu al stellen dat er
wederom geen “eigen” toernooi zal worden georganiseerd.
Voor nadere informatie kun je terecht bij jeugdcommissie@cluzona.nl
Grote Club Actie
Uiterlijk zaterdag 3 november moeten de verkoopboekjes worden
ingeleverd. Hiervoor staat een box in de kantine.
Activiteiten
Datum

Activiteit

tijd

Zondag 2 december
Vrijdag 14 december
28 december
29 december
29 december

Sinterklaas – O7 t/m O9
Kerstbingo
Zaalvoetbaltoernooi - jeugd
Zaalvoetbaltoernooi - jeugd
Zaalvoetbaltoernooi - senioren

10.00
19.30
9.00 – 18.00
9.00 – 17.45
18.30 – 22.30

Vrijdag 12 januari

Nieuwjaarsreceptie

uur
uur
uur
uur
uur

n.n.b.

PAGINA 2

AANKONDIGING NIEUWJAARSRECEPTIE 2019

De nieuwsjaarsreceptie zal dit keer plaatsvinden op zaterdagavond 12 januari 2019 in
plaats van op zondagmiddag 13 januari. Het programma van die avond volgt nog.
Kunstgrasveld

De laatste (groene) laag wordt gelegd. Uiteraard zal het kunstgrasveld, als het helemaal af is,
met een feestelijk tintje in gebruik worden genomen!

Kaartavonden

Op de volgende vrijdagavonden is het kaarten (rikken en jokeren) bij Cluzona.
Start is om 19.30 uur.

2 november, 7 december, 4 januari, 1 februari, 8 maart, 5 april, 3 mei en 7 juni.
Van de in totaal 10 behaalde resultaten tellen de beste 7.

