Volleybalclub Fortutas – Nieuws – 2018 Week 28
voor vragen / reacties op deze nieuwsbrief: info (at) fortutas.nl

•

Teamindelingen 2018-2019
Als bijlage bij de nieuwsbrief-mail hebben alle leden de concept teamindelingen 2018-2019 ontvangen
met in de brief nadere informatie over het nieuwe seizoen.

•

Trainers gevraagd
Voor het nieuwe seizoen hebben we weer vele trainers nodig voor alle groepen. Daarvoor zoeken we
nog een aantal personen die ons hierbij kunnen helpen. Kun jij volgend seizoen en groep gaan trainen
of eventueel als assistent trainer? Laat het ons direct even weten via info@fortutas.nl . We zijn heel
blij met elke hulp.

•

Filmpje van het Fortutas ABC jeugdkamp
Door de deelnemers aan het Fortutas ABC jeugdkamp zijn in tal van opdrachten ludieke filmpjes
gemaakt. Deze zijn gecomponeerd tot een samenvatting van 7 minuten. Via deze link is het filmpje te
zien.

•

Gebiedsontwikkeling de Bengele: bijeenkomst op donderdag 12 juli
Het burgerinitiatief waarin de stichtingen de Bengele Beweegt en de Uijtwijck zich inzetten voor een
toekomstbestendige gebiedsontwikkeling van de dorpsrand van Nederweert heeft een belangrijke
stap voorwaarts gezet. De stuurgroep van
de gebiedsvisie ‘Sport- en recreatiezone
Nederweert’, waarin naast de beide
stichtingen ook de gemeente en
stedenbouwkundig adviesbureau
CroonenBuro5 zijn vertegenwoordigd, heeft
zich de afgelopen periode ingespannen om
alle ambities en doelstellingen van de
huidige gebruikers in het gebied en nieuwe
initiatiefnemers te bundelen. Deze
verdiepingsslag is vormgegeven door middel
van verdiepende gesprekken en
vragenlijsten. De input van alle partijen is
samengevoegd en heeft geresulteerd in een
voorkeursmodel dat maximaal tegemoet
komt aan de doelstellingen en ambities van
alle actoren. De stuurgroep is zeer te spreken over de uitwerking van het visiedocument en wil alle
leden, betrokkenen, omwonenden en geïnteresseerden graag meenemen in het proces waarin alle
partijen zijn samengebracht en de ruimtelijke uitwerking hiervan.
Op donderdag 12 juli vindt vanaf 19:00 tot 21:30 in de kantine van RKSV Merefeldia een
informatiemarkt plaats waarin op informele wijze tekst en uitleg wordt gegeven over de gebiedsvisie.
Deze bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk.
De avond bestaat uit een algemene inleiding waarbij door CroonenBuro5 wordt toegelicht hoe de visie
tot stand is gekomen. Daarna is er de gelegenheid om in een informele setting over specifieke
onderwerpen vragen te stellen of de impressiebeelden te bekijken.
U kunt zich aanmelden voor deze informatiemarkt via deze link of via www.debengelebeweegt.nl of
via een email bij Niek Creemers info@debengelebeweegt.nl.

•

NederWEET
Heb je je al opgegeven voor de allerleukste en gezelligste dorpskwis NederWEET?
Nog niet? DOEN!!!
Wat?
NederWEET is de allereerste dorpskwis voor Nederweert. Je gaat met een team aan de slag om een
scala aan vragen en opdrachten te beantwoorden. De vragen zijn verdeeld over verschillende
categorieën. Er zitten opzoekvragen bij, doe-vragen, puzzelvragen en cryptische vragen.
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Wie?
NederWEET is voor iedereen!!! Jong en oud, puzzelaars en denkers, dromers en fantasten en voor
iedereen die een gezellige middag/avond wil beleven met leuke mensen.
Waar?
Verzamel je met je team waar je wilt. Thuis, in de kroeg, op de camping, maakt niet uit. Wat jullie leuk
vinden. Steek de BBQ aan, haal chinees of een patatje. Maak er gewoon een gezellige dag van.
Wanneer?
De dorpskwis wordt gehouden op zaterdag 21 juli van 15.00 uur tot 21.00 uur. Op een nog nader te
bepalen locatie moeten de vragenlijsten opgehaald en weer ingeleverd worden.
Goede Doel
Elk team strijdt voor een zelfgekozen goed doel. Dit mag een landelijke stichting zijn, maar ook VC
Fortutas kun je als goede doel aanmerken. Dus zet jij je samen met een team in voor een mooi
geldbedrag voor de ontwikkeling van het volleybal bij VC Fortutas of als een mooie impuls voor het
komende 40-jarige jubileum van onze vereniging.
De winnaars ontvangen een riante cheque en mogen dit zelf overhandigen aan het gekozen doel.
Opgeven
Ga naar www.NederWEET.nl en geef je op.
Bekendmaking winnaars
Op vrijdag 3 augustus worden de uiteindelijke winnaars, na een zenuwslopend finalespel,
bekendgemaakt in de grote feesttent van Global - Tour d’Oospel op het Aerthijsplein in Ospel.
Wacht niet langer en geef je op! Dit wil je niet missen
•

De Bennie Bengele Pas
Tijdens de netwerkbijeenkomst van het Bengele Beweegt Beach Event
werd op dinsdag 26 juni officieel de eerste Bennie Bengele Pas
uitgereikt.
Door alle organisaties die samenwerking in de Bengele Beweegt is een
voordeelpas gemaakt voor alle leden van alle organisaties. Je kunt zo
op een
laagdrempelige
manier
kennismaken
met elkaar door
gebruik te maken van de
voordeelaanbiedingen.
Namens onze vereniging kregen Madelon
Eekhout en Jesse Stikkelbroek de eerste
Bennie Bengele Pas uitgereikt. In het nieuwe
seizoen zullen alle leden een Bennie Bengele
Pas ontvangen.
Zie www.debengelebeweegt.nl voor meer
informatie over de pas en de aanbiedingen.
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•

De jarigen bij VC Fortutas in de afgelopen weken en de komende weken:
Woensdag 27 juni
Tom Jonkers
Zondag 1 juli
Danna de Leeuw
Maandag 2 juli
Marion Götzen
Donderdag 12 juli
Simone Reijnen
Dinsdag 17 juli
Arjan van Engelen
Zondag 22 juli
Marleen Verdonschot
Maandag 23 juli
Tessa Verstappen
Woensdag 25 juli
Michiel Clerx
Zaterdag 4 augustus
Kadro Muuse en Julia Verwaaijen
Zaterdag 11 augustus
Robin van Roij
Woensdag 15 augustus
Madelon Eekhout
Maandag 20 augustus
Ramino Peters
Woensdag 22 augustus
Sylvia Vaessen
Donderdag 23 augustus
Tijn Konings
Allen, van harte gefeliciteerd

•

Agenda activiteiten
20 augustus 2018

Start trainingen seizoen 2018-2019
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