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Van het bestuur
Afgelopen week is ons erelid Marry Inberg - Huisman overleden. Namens het bestuur en de
vereniging wens ik de familie en naasten van Marry heel veel sterkte toe!
Dat ik nu als voorzitter van onze vereniging dit voorwoord schrijf, is maar aan één persoon te
danken, en dat is Marry. In de aspiranten [de huidige B’s] had ik gedurende het seizoen geen
plezier meer aan het korfballen en wilde ik T.O.P. de rug toekeren. Marry, die van alles binnen de
vereniging op de hoogte was, hoorde dit en nam contact op met mijn ouders. Ze wist mij en mijn
ouders ervan te overtuigen het seizoen af te maken en te kijken of ik er aan het einde van het
seizoen nog steeds zo over dacht. Aan het eind van dat seizoen was het plezier terug en ik ben tot
op de dag van vandaag lid gebleven van T.O.P. Bijzonder om nu in mijn eerste voorwoord als
voorzitter Marry hier te mogen gedenken.
Naast dit treurig nieuws zijn er nog een drietal andere zaken die ik in dit voorwoord wil benoemen.
De informatieavond voor ouders van jeugdleden gaat op 3 november niet door. Dan is namelijk
ook de eerste trainingsavond in de zaal. De ouderavond wordt verplaatst naar een nader te
bepalen datum. Binnenkort meer hierover in De Topper.
Als TOP werken we aan een veilig sportklimaat. Daar hoort onder andere bij dat een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd wordt door T.O.P. voor de (jeugd)trainers en begeleiders. Dit
is inmiddels gebeurd. We verzoeken de betrokken vrijwilligers om een kopie van de afgegeven
VOG bij het secretariaat in te leveren.
Zoals in De Topper van twee weken geleden vermeld stond, worden de contributiebedragen vanaf
oktober met 2 procent verhoogd. Goed om te weten is dat sommige jeugdleden gezien hun leeftijd
nu ook in een andere categorie vallen (bijvoorbeeld van pupil naar aspirant of van aspirant naar
junior). Daar hoort dan ook een ander contributiebedrag bij.
Enno de Boer
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Agenda
nader te bepalen

Informatieavond ouders jeugdleden

4 november

Zwemmen F- t/m A-jeugd

8 november

Bestuursvergadering

Verjaardagen
Onze jarige de komende week:
23-10

Norah Lubberts

24-10

Ina Hoekstra

24-10

Mirthe Jansen

26-10

Bram Gritter

27-10

Nora-Lynn Bosch

28-10

Ilse van Dijk & Thijs Staarman

30-10

Maxime Drent

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!!!

Bedankt!
Marianne Gerrits wil iedereen hartelijk danken voor alle mooie kaarten die ze heeft mogen
ontvangen in de afgelopen periode.
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Zwemmen
Op vrijdagavond 4 november wordt er voor alle jeugd (F-tot en met A-jeugd) een
zwemavond georganiseerd! Dit jaar hebben we weer gekozen voor de Kolk in Wierden.
Wanneer: Vrijdagavond 4 november 2022
(adres: Dikkensweg 3, Wierden)
Tijdstip van vertrek Sportpark de Bosrand: 18.00 uur
Tijdstip van vertrek Zwembad de Kolk: 21.15 uur
Kosten: € 5-, per persoon. (Zorg dat je thuis hebt gegeten!)
Let op: Om mee te kunnen heb je uiteraard een zwemdiploma
nodig!
Bij terugkeer vanuit zwembad de Kolk wordt je thuisgebracht.
Tip: Neem geen waardevolle spullen mee naar het zwembad!
Wil je ook mee? Geef je dan op door onderstaand opgavebriefje en het geld uiterlijk
zaterdag 29 oktober in te leveren bij je trainer, Evelien of Ramona
(Adres: Hoofdstraat 20/ Kamille 19 )
Groetjes, de Jeugdcommissie (Evelien, Danian, Marjan, Gera & Ramona)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opgavebriefje Zwemmen (* betaling graag in dichte envelop of afgesloten zakje incl. opgave)
Naam: ...........................
Tel:.........................
Adres:.................................
Ja, ik ga mee zwemmen op vrijdagavond 4 november a.s.
Kunnen je ouders helpen bij het wegbrengen en / of ophalen?
o Ja, mijn ouders kunnen rijden bij het wegbrengen om 18.00 uur naar zwembad de Kolk
(vertrek vanaf Sportpark de Bosrand).
o Ja, mijn ouders kunnen rijden bij het ophalen om 21.15 uur vanuit zwembad de Kolk
(en de kinderen weer thuisbrengen).
o Nee, mijn ouders kunnen niet rijden.
Indien je ouders kunnen rijden, graag onderstaande invullen
Hoeveel personen kunnen er in de auto? ...........................
Alvast bedankt!
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Geboorte
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Bedankt !
Edwin, René, Wout, Bertus, Edwin, Gerard, Peter en Berend Jan
In wisselende samenstelling zijn deze Toppers op zaterdag 10 september begonnen met het
schuren en schilderen van de buitenkant van de kantine.
Al langer was bekend dat de buitenkant van de kantine schreeuwde om onderhoud. Kozijnen en
deurdorpels waren op diverse plaatsen verrot. Bouwbedrijf Maneschijn heeft nieuwe dorpels
geplaatst en diverse kozijnen uit gestukt.
Vijf zaterdagen en twee doordeweekse dagen verder, werd afgelopen zaterdag voor de laatste
keer geschilderd.
Naast het schuren en schilderen werden ook nog andere klusjes geklaard.
Tussenstand
Najaar
7 - 7
Voorjaar
0 - 8
Hele kantine 7 - 15
De tactiek voor het najaar was 7 delen klaar.
Alle 7 klaar.
In het voorjaar de overige 8 delen.
Klaas de Groot
Coördinator en facilitair medewerker
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Uitslag dinsdag 18 oktober 2022
TOP (V) MW1 – Amicitia MW1

19-15

Uitslagen zaterdag 22 oktober 2022
TOP (V) 1 – Roreko 1

14-16

Olympia’22 D1 - TOP (V) D1

8-6

Afgelopen week
Er werden drie wedstrijden gespeeld afgelopen week. Dinsdag stond voor ons Midweekteam de
kraker tegen Amicitia op het programma. Inzet was het kampioenschap, hetzij alleen, hetzij
gedeeld. Onze Toppers gingen voortvarend van start en namen al snel een voorsprong. Amicitia
stroopte de mouwen op en kwam goed terug, zodat met rust een stand van 9-9 op het scorebord
stond. Spanning volop dus. In de tweede helft lieten onze Toppers zich niet gek maken en
gaandeweg werd een voorsprong genomen. De eindstand van de wedstrijd was 19-15. Ook deze
laatste wedstrijd op het veld werd gewonnen, waardoor ons Midweekteam ongeslagen kampioen is
geworden. Nogmaals GEFELCITIEERD!
Afgelopen zaterdag werden er nog twee wedstrijden gespeeld. Ons D1 team moest afreizen naar
Borculo om tegen Olympia’22 te spelen. Thuis werd er met minimaal verschil verloren dus vol
goede moed startte de D1 aan de wedstrijd. Maar de eerste helft liep toch even wat anders.
Misschien zat de verre autoreis nog in de benen. Op een gegeven moment stond er een 7-0 stand
op het scorebord. Echter, onze D1 gaf niet op en er werd volop gestreden om de doelpunten te
maken. Uiteindelijk wisten onze Toppers er zes te scoren. Helaas niet voldoende voor een punt of
de overwinning, maar Olypmia’22 moest flink aan de bak om de voorsprong te behouden.
Eindstand van de wedstrijd was 8-6. Tenslotte speelde ons eerste in Vroomshoop tegen Noveas 1.
De huidige nummer 1 in de poule. Ons eerste bleef dichtbij, maar het lukte niet om de voorsprong
te nemen tegen Noveas. Uiteindelijk werd de wedstrijd verloren met 14-16. Komende zaterdag nog
1 wedstrijd op het veld. Ons eerste speelt thuis tegen Roreko 1.
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Programma zaterdag 29-10-2022

Aanwezig/ Aanvang Thuisteam Uitteam
Vertrek

15:30 TOP (V) 1

Roreko 1

Accommodatie Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

Sportpark De
Bosrand
VROOMSHOOP

L. Otten

Adverteerders
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redactieadres:
redactie@top-vroomshoop.nl
Verslagen en andere stukken
aanleveren voor zondag 16.00 uur
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