MOOI SPONSORBEDRAG VAN DEEN SUPERMARKTEN
Afgelopen zaterdag kreeg de Jeugdcommissie van Simokos door de heer Blauw van DEEN Supermarkten
Het Streekhof een mooie cheque overhandigd met het gewonnen sponsorbedrag voor onze jeugd van €
935,74.
Zes weken lang konden de klanten van DEEN sponsormunten schenken aan een vereniging naar keuze
en het aantal munten bepaalde het bedrag van de clubkas. Iedere week kregen we van DEEN een
attentie om uit te delen met kortingsbonnen.

Op zaterdag 25 oktober 2014 werd de jongste jeugd van onze vereniging verrast met een trainingspak,
welke door Deen beschikbaar werd gesteld.
We bedanken iedereen, die meegeholpen heeft de koker met sponsormuntjes te vullen en natuurlijk ook
Deen supermarkt voor het organiseren van deze actie.

40e Jubileum van het Recreanten Mixtoernooi
Afgelopen zaterdag 1 november werd het jaarlijkse Recreanten Mixtoernooi weer gehouden in de
Kloet. Het was een heel bijzondere middag want we vierden dit jaar het 40e jubileum van het toernooi.

Het spelersveld was weer volgeboekt. Zo’n 20 teams hadden zich ingeschreven. Er waren niet alleen
teams uit de directe omgeving maar ook teams van buiten West-Friesland aanwezig. Het Noord-Hollands
Dagblad plaatste een mooie foto en reportage in de zaterdageditie om het jubileum te benadrukken.
SIMOKOS is trouwe sponsor René Ciere van Ciere Assurantiën zeer erkentelijk voor zijn jaarlijkse
bijdrage aan het toernooi. Ieder jaar stelt René een aantal versnaperingen ter beschikking. Speciaal voor
dit jubileum waren er jubileumsoesjes die gretig aftrek vonden bij de teams.
Natuurlijk gaat onze dank ook uit naar Jan Vader en zijn team die er in zijn Resto voor zorgde dat het
een heel gezellige middag en avond werd.
Het SIMOKOS bestuur wil de recreanten commissie bestaande uit Ariëtte, Lisette en Vic hartelijk
bedanken voor hun inzet en het zeer geslaagde jubileum toernooi. Op naar het volgende jubileum!

Bericht TC: Mutaties teamindeling Dames 2,3 en 4.
Vanwege een aantal blessures en het vertrek van een 3-tal speelsters is Dames 5 sinds 30 oktober
teruggetrokken uit de competitie. De mutaties zijn verwerkt in de teamindeling op de website.
Met de huidige teamindeling zijn er minder invallers nodig en kan er meer aandacht worden besteedt aan
teamtraining.
We wensen de damesteams een sportief en gezellig seizoen.
Technische Commissie

Aanstaande zaterdag 40e Simokos Recreanten Mix Toernooi “Jubileum Editie”
Met veel plezier nodigen wij jullie uit voor ons 40e recreanten mix toernooi. Een Jubileumeditie! Dit willen
we graag samen met jullie vieren. We gaan er een feestelijk gebeuren van maken. Dit jaar wordt het
toernooi gehouden op zaterdag 1 november 2014 in sporthal ”De Kloet” te Grootebroek, van 12.30
tot ca.17.30 uur.
Tot zaterdag!

