Toernooi Limmid in Roermond - vr 16 – za 17 – zo 18 sep
Sporthal Jo Gerrits, Achillislaan 2a Roermond

https://tournify.nl/live/limmidtoernooi2022

Hoi allen,
Volgend weekend gaan we samen naar het toernooi in Roermond en overnachten we in de
scouting accommodatie in Mariahoop. Omdat we het qua vervoer niet helemaal rond kregen
en er op locatie ook verplaatst moet worden, is er besloten om 2 taxibussen te huren. De
club draagt bij in de kosten, zodat we de persoonlijke bijdrage kunnen beperken tot
€ 35,- per persoon, voor 2 overnachtingen met ontbijt, BQQ en vervoer. Hiervoor sturen we
een betaalverzoek via Whats App rond.
Als begeleider gaan mee Hans, Gerold en Frank.
Spelers:
B1
Britt v D
Nienke
Fleur v D
Amber
Eline
Pien
Fleur D
Suus
Sanne
Floor

Planning:

B2
Vrijdag 16-9:
Lois
• Vertrek om 19:45
Jessie
• 2 taxibussen (Gerold/Hans), Maud C en Frank rijden heen
Britt vd P
• 21:00 aankomst in scouting accommodatie
Isa
• Spelletjes / vuurtje stoken
Ise
Zaterdag 17-9:
Janne
• Ontbijt enVertrek naar sporthal in Roermond
Janouk
• 9:30 eerste wedstrijden
Maud
• Hele dag toernooi en daarna terug naar de accommodatie
Noemie
• Avond BBQ
Michelle
• Spelletjes / vuurtje stoken
Zondag 18-9:
• Ontbijt en Vertrek naar sporthal in Roermond
• Dames 1 aanmoedigen met de wedstrijden
• 12:30 vertrek vanuit Roermond naar Wanroij.
• Terugweg: Hans en Rob Lauwers met taxibussen en Sandra vd Pol met de auto

Meenemen:
• Handbalspullen
• Gemakkelijke kleding
• Toilet / douche spullen
• Luchtbed / matje / slaapzak / kussen / knuffel
• Bestek / bord / drinkbeker
• Eten / drinken voor de vrijdagavond (GEEN ALCOHOL)
• Eten / drinken voor zaterdag overdag bij toernooi (of daar kopen)
We hopen weer op een gezellig en sportief weekend!

Groetjes de organisatie

Dames 1
Fleur
Lente
Maud C
Nynthe

