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Nieuwsbrief nr 6A - Seizoen 2022-2023

Het bestuur van Sporing West wenst alle leden, ere leden, leden
van verdienste, donateurs en iedereen die de vereniging een
warm hart toedraagt een vrolijk en gezellig kerstfeest.  

https://sportingwest.us19.list-manage.com/track/click?u=88aacc8ea8d7c29a99e1542c1&id=a20421acc2&e=6c33fc17a6


Op de valreep van het oude jaar schrijven we nog een nieuw lid in.
Het is Alioune Diop (broertje van Amadou).
Alioune gaat spelen bij de F-jes en heeft inmiddels zijn eerste wedstrijd al
achter de rug. 
Wij wensen hem veel plezier bij Sporting West.

De laatste trainingen in het jaar 2022 zijn achter de rug.
Komende week is vanwege de kerstvakantie het Vierde Gymnasium gesloten
en wordt er ook op woensdag 28 en donderdag 29 december in de Inloophal
niet getraind.
De trainingen zullen weer beginnen vanaf Woensdag 4 januari.



Het eerste  Kangoeroe/Kleuteruurtje in het nieuwe jaar is op 
zaterdag 14 januari 2023 van 10 tot 11 uur

De nieuwjaarsreceptie van Sporting West wordt gehouden op ! januari 2023 van
16.00 uur tot 18.00 in het Ladderhuis. Op deze receptie worden de
verenigingsprijzen uitgereikt en zullen ook een aantal jubilarissen in het zonnetje
worden gezet. Kom allemaal voor een paar uurtjes gezellig samenzijn, maar
vergeet niet om je in te schrijven via de website of via deze link . 
Ook al in de vorige nieuwsbrief geschreven: parkeren is gratis, soep en broodjes
(en misschien ook nog wel een glaasje champagne) zijn aanwezig.
Dus alle reden om langs te komen.

JA JA . Ook in het nieuwe jaar is er elke maand weer een eerste vrijdag.
Dat betekent voor de maand Januari dat we op vrijdag de 6de de kaarten weer
uit de doos zullen halen.
Meestal zijn we rond 23.00 uur klaar en wordt er nog even gezellig nagepraat,
maar niet over het spel want er wordt niet met het mes op tafel gespeeld!
Lijkt het u leuk om mee te doen, kom gerust langs

https://sportingwest.us19.list-manage.com/track/click?u=88aacc8ea8d7c29a99e1542c1&id=eb4144b58b&e=6c33fc17a6


Via deze links ben je snel ergens op de website.
Wil je je afmelden voor deze nieuwsbrief klik dan onder aan op de tekst :
Unscribe from this list
 

Commissies Scheidsrechters

https://sportingwest.us19.list-manage.com/track/click?u=88aacc8ea8d7c29a99e1542c1&id=04ded71e6c&e=6c33fc17a6
https://sportingwest.us19.list-manage.com/track/click?u=88aacc8ea8d7c29a99e1542c1&id=5dcf1f6f05&e=6c33fc17a6
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