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SV Noordeloos sportief in de lift
Niet alleen buiten de lijnen maar
ook daarbinnen zit Noordeloos in de
lift. Heren 1 heeft de stijgende lijn te
pakken. Veel grotere verenigingen als
VVAC, Peursum en Groot-Ammers
kwamen al niet meer met een gerust
hart naar Noordeloos. Vaak werd er
een punt gepakt. Zaterdag 18 november was een hele mooie dag. Voor
het eerst in 30 jaar werd Peursum
verslagen en dat was verdiend. Met
een tactisch goed doordacht systeem
werd er weinig weggegeven en waren
we qua kansen de bovenliggende
partij. Art Kruis maakt na een vlijmscherpe counter in de 93e minuut de
winnende 2-1. We kunnen ons sinds
lange tijd weer serieus meten met
deze grote verenigingen. De sportieve
toekomst van SV Noordeloos ziet er
rooskleurig uit!

FEESTELIJKE OPENING NIEUWBOUW
De volgende datum kunt u alvast met
dikke letters in de agenda noteren:
zaterdag 10 februari 2018.
Dan willen we onze accommodatie
feestelijk gaan openen. Er zijn activiteiten
voor leden, sponsoren en verder iedereen
die onze vereniging een warm hart toedragen. Om 13.30 uur willen we starten
met de jeugd. Uiteraard horen jullie
hierover nog de details. Na de activiteiten
willen we omstreeks half vijf het gebouw
officieel openen. Daarna volgt een borrel
en is er muziek, veel gezelligheid en
lekker eten.
We hebben ook serieus wat te vieren
want het is ongelofelijk wat er aan de
Nieuwendijk in acht maanden uit de
grond is gestampt! Een prachtig gebouw
waar we met elkaar apetrots op mogen

zijn! Dat hebben we met elkaar gedaan.
De bouwcommissie heeft er onder leiding
van Peter heel veel tijd in gestopt. Een
hele trouwe groep vrijwilligers waaronder
veel vutters hebben al die tijd dagelijks
de handen enorm vaak uit de mouwen
gestoken. Sommige namen zelfs ATV
dagen op bij de baas omdat ze anders te
weinig op de bouw van de voetbal konden
zijn. Dat is natuurlijk ongekend! Verder
hebben we veel te danken aan een aantal
zeer loyale sponsoren. Daardoor kon er
veel worden bespaard op de bouwkosten.
Door de vrijwilligers en sponsoren is
het mogelijk geweest deze bouw in deze
omvang te realiseren. Dat had anders
nooit gekund. Ook de leden van de Club
van 50 zijn we veel dank verschuldigd.
De vloer en de inrichting van de kantine
en de bestuurskamer is door deze club
gefinancierd. Dank allemaal!

DÉ AUTOGARAGE VOOR
NOORDELOOS EN OMSTREKEN

VAN DE VOORZITTER
“BESTUURLIJK GESPROKEN”

Sinds een aantal jaren is er een
overleg tussen de voorzitters van de
voetbalverenigingen binnen Giessenlanden. We bespreken dan gemeenschappelijke thema’s en kunnen
wederzijdse ervaringen uitwisselen.
Een thema is “Modern Besturen”. Dit
is een talentenprogramma ontwikkeld
door de KNVB en NOC/NSF. Tijdens
het traject worden jongeren (18-30
jaar) getraind in en bewust gemaakt
van het effectief inzetten van hun
competenties en leiderschapsvaardigheden. Het programma is
bedoeld voor zowel potentiele, startende als reeds actieve jonge sportbestuurders. Er is plaats voor 4 deelnemers per vereniging. Wij denken dat
het een interessant programma is en
dat het een goede aanvulling is op je
CV zodat je er ook maatschappelijk
nog wat aan hebt. Denk je nu dat is
iets voor mij of wil je er wat meer over
weten neem dan contact op met mij of
met iemand anders van het bestuur.
Ik wens iedereen heel fijne feestdagen
en een gezond 2018!

GIJS MOERINGS
VOORZITTER
DE VERBOUWING NADERT ZIJN VOLTOOING

NOORDELOOS WAS STERKER DAN PEURSUM
FOTO: REGIO VOETBAL

www.mariajohannahoeve.nl

EETCAFÉ EN CAFETARIA NOORDELOOS

Elektrische fietsen
Racefietsen en MTB’s
Stadsfietsen
Onderhoud en reparatie
0183 581335 - INFO@AUTOBIKKER.NL - WWW.AUTOBIKKER.NL

Ambachtstraat 9 Meerkerk
0183 356868 brouwerbikes.nl

NICOOS
BROER
T 0183-513141  www.nicoosbroer.nl

SENIOREN
HET EERSTE

Vrouwen 1 moet erg wennen aan het hogere niveau
De bekerindeling voor Vrouwen 1 was pittig, trainer Michael Schreijer greep de
bekerwedstrijden aan om een selectie vrouwen 1 samen te stellen, het resultaat
van de wedstrijden was daarbij ondergeschikt. Het mag duidelijk zijn dat Noordeloos zich niet plaatste voor de tweede ronde.
In de competitie gingen de dames voortvarend van start, er werd thuis gewonnen
van Kozakken Boys met maar liefst 7 – 0. De doelstelling voor dit seizoen is handhaven, dus elk punt dat gepakt wordt is waardevol en dat is een hele klus. De dames
moeten niet alleen wennen aan het snelle spel, maar met name ook aan de fysieke
tegenstand. Zo gingen de uitwedstrijden tegen Sleeuwijk (5-1) en IFC (3-1) beide
verloren. Maar thuis pakt Noordeloos een punt tegen HVV’24 (1-1) en wordt er tegen
Marjola Girls met 1-0 gewonnen, dankzij onze penalty specialist Nicole van de Heuvel. Er is een bus geregeld voor de eerste van de 6 verre uitwedstrijden, zodat we op
een ontspannen en gezellige manier naar Zeeland kunnen. In Oost-Souburg treffen
de dames RCS en na een 2-0 achterstand herpakt Noordeloos zich goed tot een 2-2
stand, maar het is RCS dat in de slotfase scoort en zo gaat Noordeloos alsnog met
een kater naar huis. Na 6 competitiewedstrijden is al enigszins duidelijk wie er in de
top meedoen, maar onderin de ranglijst is er nog van alles mogelijk. Dat zien we op
11 november als hekkensluiter MZC’11 op bezoek komt, hekkensluiter in de derde
klasse zegt namelijk helemaal niets. Noordeloos heeft moeite en verliest nipt met
1-3. In Vlissingen krijgt Noordeloos klop van een zeer jeugdig en getalenteerd Sparta / JVOZ team, maar Noordeloos zal Noordeloos niet zijn om toch een klein feestje
te maken in de bus op de terugweg.
Momenteel staat Noordeloos op een gedeelde 8ste plaats in de competitie, een
prima resultaat, maar ze moeten nog vol aan de bak om her en der wat puntjes bij
elkaar te sprokkelen om niet meteen weer te degraderen naar de 4de klasse.

Noordeloos 1 bezig aan goede reeks
Na een ietwat teleurstellend begin van
het seizoen, er werd namelijk verloren
van twee tegenstanders (Rhelico en
ASH) waar de punten normaal gesproken toch wel tegen gepakt moeten kunnen worden, hebben wij de rug gerecht.
Er werd daarna alleen nog maar van
Unitas verloren, kampioenskandidaat
nummer 1. De overige vijf wedstrijden
leverde 11 punten op, wat ons qua
punten dicht bij de top 4 brengt. Al
met al een aardige seizoenstart, waar
misschien wel meer in had kunnen
zitten. De laatste resultaten geven in
ieder geval genoeg vertrouwen voor de
komende wedstrijden, welke wij willen
gebruiken om ons stevig in het linker
rijtje te voetballen.

HET TWEEDE

Na een goede start hebben we in de
competitie een aantal onnodige nederlagen geleden. Desondanks is ons doel,
de top 3, nog steeds binnen bereik. In
de beker zijn we na een miraculeuze
wedstrijd tegen Everstein, waarin we na
een 4-0 achterstand terugkwamen tot
5-5 en na penalties wonnen, weer een
ronde verder! WILLEM KOOIJMAN

HET DERDE

VROUWEN

Bouwen aan eenheid in diversiteit
Er is veel te doen bij onze club. Bouwbedrijvigheid alom. Er wordt gebouwd aan
een fikse uitbreiding van onze accommodatie. Hard nodig! Een groeiend aantal
leden zorgt voor gebrek aan kleedruimte.
Iedere week weer een ingewikkelde puzzel, zeker als naast een aantal mannen-/
jongensteams, ook de beide vrouwenteams, het jeugdteam JO17-1G, en het
meidenteam MO13-1 thuis spelen.
Knap hoe de nieuwbouw aansluit bij ons
oude gebouw. Natuurlijk, blinkt en glimt
het nieuwe gedeelte ons tegemoet. Veel
veranderingen ten goede. Toch zien we
in de nieuwbouw ook de doorlopende
lijnen van onze oude vertrouwde accommodatie. Eenheid in diversiteit, hoe mooi
is dat?! Zo ook bij de vrouwenafdeling
van onze vereniging. Bouwbedrijvigheid alom. VR1, een hecht team dat al
een aantal jaren met elkaar speelt en
na promotie vorig seizoen, nu in de 3e
klasse uitkomt. Een mooie uitdaging om
de opgaande lijn van de afgelopen jaren
voort te zetten.
VR2, een mix van jong en wat ouder, spelend in de 5e klasse, al bouwend bezig
om zich te ontwikkelen tot een op elkaar
ingespeeld team.
De meiden van JO17-1G, die één keer
per maand meetrainen met de vrouwenteams, zodat de overstap die ze hopelijk
t.z.t. maken, zo klein mogelijk is.
MO13-1, dat wordt getraind door VR1/
VR2speelsters, zodat ook voor deze
meiden de “grote” vrouwenteams in
beeld zijn.
We zijn blij met onze bloeiende vrouwenafdeling. Mooi om onderdeel te mogen
zijn van deze diverse eenheid binnen
onze vereniging!

Kinderopvang voor
kinderen van
0 tot 13 jaar
Noordeloos

WWW.KCBOBBI.NL
0183-511057

Een team dat alles in zich heeft om uit
te groeien tot een eredivisiewaardig topteam. Een team dat altijd strijd, passie,
emotie en sportiviteit levert en dat gaat
ook nog eens gepaard met steengoed
voetbal. Tegenslagen maken ons niet
klein, alleen maar sterker. Een team
dat is ontstaan vanuit pure vriendschap.
Een team met maar één doel: De
tegenstander laten bibberen en beven
tot het uit paniek als een kaartenhuis in
elkaar valt. Wij zijn Noordeloos 3.

HET VIERDE

Mei 2017 dreigt er een seniorenelftal
opgeheven te worden, dit gebeurt echter niet. Wij degraderen direct naar de
5e klasse en spelen nu als ‘het vierde’
verder. Ons scoutingsapparaat handelt
direct met twee versterkingen, Stefan
en Collin versterken ons in seizoen
2017/2018. Op zulke daadkracht zal de
gemiddelde Ajax supporter jaloers zijn.
Eén man kan zijn geluk niet op. De manager, onze Don wrijft in zijn handen,
zoals alleen hij dat kan. Je hoort hem
mompelen: ‘Onder deze omstandigheden ligt een titel voor het grijpen.’Gezien het feit dat dit stukje maximaal 120
woorden mag omvatten zal ik het kort
houden: de droom is nog in leven, maar
hangt aan een zijden draadje. Voor
nadere informatie verwijs ik naar onze
website. WOUTER AANEN

HET VIJFDE

Velen vroegen zich af wat moet dat worden dit jaar, een team met een mix van
jong en iets ouder bij elkaar. Met langs
de lijn een piekerende kikker van Gaal,
welke 11 stelt hij deze week weer op?
Hij word van die zorgen langzaam kaal.
Met een schat aan ervaring onder de
lat. Arjan of Bakker Bart, beide hebben
ze nog altijd de reflex van een kat. En
wat te denken van de backs die altijd
opkomen, Huib & de voorzitter zelf die
constant langs die lijn opstomen. Op
het middenveld wat meer inbreng van
de jeugd, en ergens doet dat stukje
extra loopvermogen in het team de
ervaren mannen wel deugd. Met voorin
de clublegende Pater, zet hem naast
Usain Bolt en hij zegt tegen hem ‘ik zie
je later’. Al met al kunnen we het vrijwel
iedere tegenstander lastig maken, maar
wat maakt het eigenlijk uit? Bij Noordeloos 5 is 1 ding belangrijk: in die 3e
helft, daar zullen ze hem raken.

MAARTEN BROUWER

Fa. Bos en Zn.
Woninginrichting
Botersloot 12 - 4225 PP Noordeloos
Tel.: 0183 - 581336
info@woninginrichtingbos.nl

www.bosuitje.op-terschelling .nl
lcbos123@live.nl / 06-51887040

Bert v.d. Linden

www.woninginrichtingbos.nl

JEUGD
Sinds 2014 werken we bij de jeugd
volgens het Jeugdbeleidsplan
2014-2018 ‘Presteren met Plezier’.
Heel simpel samengevat betekent
dit, dat we bij de pupillen ons vooral
richten op de technische vaardigheden
en dat we ons bij de junioren richten
op het samenspelen.
Maar wat hoort daar nu allemaal bij?
Wat moet je als trainer/coach
allemaal doen om de jeugd in dat uurtje
zoveel mogelijk bij te brengen? Dat zijn
lastige vragen. Momenteel worden ze
bij mij beantwoord door het volgen van

Tijdens deze periode mag ik bij de
diverse pupillenteams een kijkje nemen
of zelfs een training geven en dat is niet
niks! Zelf heb ik vooral junioren en
senioren getraind en die luisteren

redelijk naar wat je van ze vraagt. Bij
sommige pupillenteams ben je toch
wat vaker bezig met iedereen zover te
krijgen, dat ze ook werkelijk de oefening
goed uit kunnen gaan voeren. Dat kost
dan behoorlijk wat energie!

SAMENSTELLING JEUGDCOMISSIE

Daarom dit keer een enorme blijk van
waardering voor iedere trainer/coach,
die week in, week uit, op het veld staat
om onze kinderen weer een stapje
verder te brengen! MARK VONK

Pupillencoördinator:
Hans Bassa

Jeugdvoorzitter:
Mark Maasland 06-20345971

Juniorencoördinator:
Martijn van de Graaf 06-41200971

Meisjescoördinator:
Nicole van den Heuvel
Wedstrijdsecretaris:
Meindert de Jong

JO17

JO15

JO13-1

In onze jeugd hebben we een bijzonder
team. Een héél bijzonder team! Het is
namelijk zo dat onze JO17 een gemengd
team is en dat zien we op deze leeftijd niet
veel meer. We zijn ook erg blij met dit team.
Tijdens de trainingen en de wedstrijden
is het dan ook erg gezellig. De resultaten
daarentegen… Ons jeugdbeleid spreekt over
Presteren met Plezier. 50 % hiervan is dik in
orde. Aan het tweede deel werken we hard!
We gaan ervanuit dat dat gaat lukken.

Dit seizoen is lastig voor onze J015. Het
team bestaat grotendeels uit spelers
overgekomen uit de JO13, een flinke
stap. Onze eerste wedstrijden waren niet
heel succesvol. Toch begon iedereen
elke wedstrijd weer met plezier en vol
goede moed. Met deze instelling hebben
we op dit moment de laatste twee wedstrijden zelfs gewonnen! We gaan deze
lijn doorzetten en zijn ervan overtuigd
nog genoeg wedstrijden te gaan winnen.

De jongens onder 13 spelen met 3
keepers. Hoe zit dat? De 3 keepers,
Joran Bassa, Vincent Boer en Niels van
Wijk leggen het even uit. “We staan niet
met z’n drieën op doel. We staan om
de beurt een wedstrijd op doel.” Al was
Vincent een tijdje uitgeschakeld. Zijn duik
tegen de doelpaal eindigde zonder tand
en met een gebroken neus. Maar het
koppie van Vincent ziet er weer prima uit
en hij duikt zonder angst weer de hoek in

MO13

JO11

JO9

Het voetbalseizoen is alweer eventjes
onderweg, punten worden binnen
gesprokkeld en de voetbalmeiden
voelen zich steeds meer thuis op het
gras. De meiden trainen hard en de
ontwikkeling is wekelijks te zien. Iedereen is aan het ontdekken welke positie
haar het beste past en zo proberen we
elke week er weer een leuke wedstrijd
van te maken.

Sinds dit seizoen mogen Corné, Arie en
ik (Hans) de JO-11 trainen. Een groep
enthousiaste spelers waar veel pit een
energie in zit. De resultaten tijdens de
wedstrijden zijn nog wat wisselend. Hier
gaan we de komende periode met elkaar
aan werken! Inmiddels telt ons team 9
spelers. Sinds enkele weken traint Rens
met ons mee en binnenkort gaat hij ook
zijn eerste wedstrijden mee voetbalen.

Wat kan je in 65 woorden vertellen over het
leukste, meest talentvolle en lolligste team
van Noordeloos? Trainen: Rico, Jonathan
en Niels, inzet, humor, doelpuntdansjes,
slidings, veters strikken, mooie jasjes, (on)
eerlijke partijindeling, limonade en kunstgrasrollen. Wedstrijden: Rico, inzet, humor,
véél doelpuntdansjes, nieuwe spelregels,
geen ingooi, winst en verlies en nog meer limonade! Kortom: Presteren met véél plezier!

JO13-2
Bekervoetbal
Het zevental van Jo13-2G is het enige
team van SV Noordeloos wat nog steeds
door bekert. In een ware bekerthriller
werd met 5-4 afgerekend met Roda
Boys uit Aalst. In de kwartfinale wacht
SJO/VITA uit Megen. Wanneer en waar
gespeeld wordt is nog niet bekend.

DE MINI’S
Helaas is het nu winterstop.
Wij trainen weer vanaf zaterdag 3 maart
tussen 10:00 - 10:45 uur.
Iedereen van 4 t/m 6 jaar is van harte
welkom!
Trainer Niels 06-21284959
Trainer Mark 06-51082192

Dick Voor Mekaar Shop
Dickuw
Voor
Mekaar
groene
vakwinkelShop
uw groene vakwinkel

LOON- EN VERHUURBEDRIJF
BERMONDERHOUD
GROND- EN SLOOPWERKEN
ASBESTVERWIJDERING
TERREINVERHARDING
ASFALTWERKZAAMHEDEN

Arie de Leeuw B.V. is al sinds
1981 hét vertrouwde service- en
toeleveringsbedrijf voor de veehouderij
in Midden-Nederland

(0183) 56 66 66
www.vdi-arkel.nl
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een Pupillencursus. Het belangrijkste
is toch wel, dat je voor de training en
wedstrijd goed voor ogen hebt, wat je
probeert aan te leren door een doelstelling te formuleren. Dit is nog best
lastig, want als trainer/coach heb je
dan een idee over de training, maar
de spelers hebben wel eens een heel
ander idee.

Bas Verspuy Bouwsystemen
Hoge Giessen 9a
4221 MA Hoogblokland
Tel. 0183-582910
www.verspuybouwsystemen.nl
info@verspuybouwsystemen.nl

www.ariedeleeuwbv.nl
0183-581961

0184 - 65 10 36

www.gebr-dekreij.nl

Dorpsweg 127a | Hoornaar
0183-581578 - www.physiofit.nl

Agri
Agri
Tuin
Tuin

Hengelsport
Hengelsport
Gewoon gezellig winkelen
Gewoon
gezellig
winkelen
Grotewaard
9 4225
PA Noordeloos
0183-582583
Grotewaard 9 4225 PA Noordeloos 0183-582583

Werkplaats: 0183 - 581994
Mobiel: 06 - 22789054
info@erkkozijn.nl

• Advertenties
Bikker landelijk onroerend goed
Wonen en werken in buitengebied

Marius van Driest

Aangeboden / gevraagd:

RIETDEKKER

- diverse losse percelen grond
- melkquotum (diverse percentages)
- landelijke woningen

Zuidzijde 99 - 2977 XC Goudriaan
Tel. 0183 - 582013 / 06 - 54752152
E-mail: marius-jose@planet.nl
GEKNIPT VOOR HEM EN HAAR

KAPSALON NIçOISE
Kapsalon
Niçoise
Molendijk 187 Sliedrecht

bezoekadres: Havendijk 6, Gorinchem
Tel.: 0183 630030
Fax: 0183 634846
www.bikkerlandelijkonroerendgoed.nl

Heerlijk à la carte restaurant.
Franse en Nederlandse keuken.
Speciale kaart met lekkere kindergerechten.

Geknipt
voor hem en haar
Tel. 0184 - 412994

Last van puistjes?
Kijk snel op de site
want je kan er van af

www.activpower.com - info@activpower.com

Ambulant pedicure
Johanneke

Hobby
Hobby
Dier
Dier

- BAKKERIJ TRAPPENBURG

FAMILIEVERHALEN

DE CLUB VAN 50 INVESTEERT

De Club van 50 is een groep van 100
leden en /of inwoners van Noordeloos
die de voetbalvereniging een warm
hart toedragen. Zij doneren jaarlijks
€50. De financiële middelen worden
telkens besteed aan duidelijk
zichtbare doelen. Het terras, de bar
in de kantine, het straatwerk rondom
het veld. Allemaal zaken die de club
van 50 gerealiseerd heeft. De laatste
jaren is er flink gespaard waardoor
we een behoorlijk saldo hebben. Dat
gaan we nu inzetten om de inrichting
van de kantine te realiseren. Een
compleet nieuwe vloer met nieuwe
meubels van goede kwaliteit. Zonder
de club van 50 was dit niet
mogelijk geweest. Bedankt! Woensdag 7 februari 2018 wordt de jaarlijkse
ledenvergadering van de club van 50
weer gehouden. Hij begint om 20 uur.

DE KANTINE

Dat onze kantine belangrijk is voor onze vereniging is, is voor een gemiddelde bezoeker
natuurlijk geen verassing. In de middag, tijdens en na de wedstrijden van de senioren,
zijn er altijd genoeg supporters te vinden die gebruik maken van onze accommodatie om
gezellig wat bij te praten of één van de georganiseerde activiteiten bij te wonen. Maar ook
in de ochtend is er genoeg gezelligheid te vinden voor jong en oud. Ouders gebruiken de
kantine om wakker te worden onder het genot van een bakkie koffieterwijl ze de prestaties
van hun kroost gadeslagen. Ook voor de jeugd worden er veel activiteiten georganiseerd,
naast de reguliere wedstrijden. Naarmate de temperatuur weer zal gaan stijgen de
komende jaargang, zullen we ook weer steeds meer gezelligheid op ons terras gaan zien.
Als club hopen we jullie de komende weken in de kantine en/of het terras tegen te komen.
Wij kijken al weer reikhalzend naar uit!

TOPSCORERS

1
2
3

COLOFON

LENNART DE JONG - 6 DOELPUNTEN

Noordeloos 4

5 DOELPUNTEN

4 DOELPUNTEN

Angelique Brandwijk • Noordeloos VR1
Koen den Hartog • Noordeloos 5
Patrick Slijkoort • Noordeloos 1
Nicole van den Heuvel • Noordeloos VR1
Bart Korevaar • Noordeloos 5
Ike Slob Noordeloos • VR1
Hendrik Terlouw • Noordeloos 4

Redactie:
Dik Kruis, Sven Hordijk, Gijs Bos,
Wesley Eijkelenboom, Eric Looijen,
Koen den Hartog
clubkrant.svn@hotmail.com
Sponsoring:
Koen den Hartog 06-55302256
Vormgeving:
Milou Swinkels, De Campagnie Reclame
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noordeloos -www.doolautos.nl

- personenwagens
- bedrijfswagens
- aanhangwagens
- APK
| 0183 588628 | 06 2033 6831 | www.koorevaarautos.nl | info@koorevaarauto’s.nl

RESTAURANT

- Airco-service
- onderhoud
- reparatie
- schade-afhandeling

De Gieser Wildeman
(0183) 582501
www.degieserwildeman.nl

Noordeloos | 0183 588628 | 06 2033 6831 | www.koorevaarautos.nl | info@koorevaarauto’s.nl

V Noordeloos | 0183 588628 | 06 2033 6831 | www.koorevaarautos.nl | info@koorevaarauto’s.nl

...WĲ STAAN TOT UW BESCHIKKING!

Noordeloos

www.dekkerkozijnprojecten.nl

Noordeloos

www.vanekerenkuiper.nl

www.vanekeren.nl

www.dekkerkozijnprojecten.nl

Avelingen
West 4 - 0183 633 733
/COMPANY/SCHILT-AIRCONDITIONING
www.toyota-gorinchem.nl

Van Muijlwijk (toen 22 jaar) was
medeoprichter. Je moet er het
contributieboek van toen bij nemen
om te zien wie er tot de oprichters
behoorden. In elk geval ook
mensen die deel uitmaakten van
NFC dat midden jaren dertig van de
vorige eeuw werd stilgelegd. In het
verslag van de vergadering van 6
juli 1945 wordt gesproken over de
(her-)oprichting van de Noordelose
Football Club.
Familieverhalen over de
geschiedenis moeten steeds
weer worden verteld. De oudere
generatie is aan het woord en de
jongeren zeggen dan niet zelden
‘’dat verhaal ken ik nou wel” (uit
eigen ervaring en waarneming…!).
Iemand binnen onze vereniging zei
me onlangs dat hij onwetend was
dat NFC ooit een voorzitter had, die
pas 18 jaar was.
Hoe maak je oude verhalen kort?
Een idee!
sv Noordeloos bestaat over 2,5 jaar
75 jaar. Laten we de geschiedenis
tot leven brengen met een revue of
gewoon ‘stukjes’. Van elke vijf jaar
een memorabel feit: tekst, muziek,
beelden foto’s en film.
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Het autobedrijf voor al uw;

Met het overlijden van Freek
van Muijlwijk wordt de focus van
de geschiedenis gericht op de
oprichting van onze vereniging op 6
juli 1945.

0183 35 25 44
WWW.SCHILT-AIRCONDITIONING.NL
/SCHILT.AIRCONDITIONING
/COMPANY/SCHILT-AIRCONDITIONING

Wat hebben we in Noordeloos?
Een erg creatieve
muziekvereniging Volharding;
verscheidene erg bekwame
amateurtoneelspelers en niet te
vergeten de creatieve vrouwen
en mannen binnen onze eigen
vereniging. En noem vooral ook de
mensen met veel ervaring in PR en
Communicatie.
EN: een nieuw Noorderhuis voor
de uit- en opvoering van ons aller
geschiedenis!
Doen of niet doen?
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