Nieuwsbrief Amicitia VMC Reünisten=

Special april 2015
Amice,
1. Amicitia ZAT 1 Kampioen en Amicitia ZON 1 (virtueel) Kampioen
Zondag 29 maart jl. deelde Zondag 1 , onder toeziend oog van vele reünisten en nog 250
andere toeschouwers, een geweldige tik uit aan Lewenborg.
Dit bleek de opmaat naar de 1e titel in de 3e Klasse KNVB. Vandaag, Koningsdag, staat
het team met nog 2 wedstrijden te gaan 6 punten voor!
Zondag a.s. wordt waarschijnlijk in de uitwedstrijd tegen Bellingwolde de historische titel
behaald doch wij willen als reünisten (en potentiële nieuwe reünisten) dit succes vieren
tijdens de laatste thuiswedstrijd op zondag 10 mei a.s. om 14.30 uur tegen Bellingwolde.
Let op de site van Amicitia voor een eventuele supportersbus zondag a.s.!!
Zondag 10 mei willen wij het 1e feliciteren en roepen (potentiële) Reünisten op om
deze thuiswedstrijd te komen bezoeken op sportpark Coendersborg om 14.30 uur
In de rust wordt u een consumptie aangeboden en we gaan een mooie 3e helft beleven
onder het genot van een consumptie, welke wordt aangeboden.
Dit wordt nog mooier dan het feestje dat na de winst op Lewenborg werd gevierd.
Ook gaan onze felicitaties uit naar Zaterdag 1 dat ongeslagen de titel in de 5e Klasse
binnenhaalde. Komende zaterdag wordt het 100e competitie doelpunt gescoord!!
Ben je als reünist al in de STAD, steun dan ook dit team dat volgend jaar zeker gaat
meedoen om de titel in de 4e Klasse KNVB.
De trainer van dit team, onze Reünist Nanne Idema, kreeg een heerlijke bierdouche over
zich heen nadat de 2 liter Bier Bokaal door de Reünistenvoorzitter aan de aanvoerder was
overhandigd.
Zaterdag 2 mei: Zaterdag 1 -Potetos om 15.00 uur.
2. Wijn Proeverij op zaterdag 30 mei 16.00 uur
Na de succesvolle wijnproeverij van voorjaar 2014 hebben we besloten deze ook dit jaar
te organiseren. Door een bruiloft is de boot niet beschikbaar en wordt de proeverij nu
gehouden in Restaurant Cave Oporto in de Brugstraat 17 in STAD. Oud Amicitiaan
Patrick Klaibeda runt dit goede restaurant al vele jaren en hij zal zelf de proeverij
begeleiden, met een bijbehorend Portugees hapje. Aansluitend hapjesbuffet eigen kosten.
Opgave via e-mail bij de secretaris: Gejo Nanninga gejo.nanninga@gmail.com
3. 35+ en 45+ competitie + toernooi
De groep van Idema-Poiesz doet dit jaar mee met de voorjaarscompetitie 45+.
Op 6 juni !! nemen de Reünisten met een combiteam deel aan het toernooi bij VAKO.
4. Afgelopen zaterdag werd Zaterdag 2 in het zonnetje gezet (eerder al Dames 1 en
Zondag 4) door het aanbieden van de Reünisten wedstrijdbal met na afloop bier en bal.
Namens het bestuur, uw voorzitter,
Jaap van der Weide

