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Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de activiteiten van de Stichting en van het wel en wee van de selectieteams van r.k.s.v. Margriet.
Voor een dagelijkse update van alle nieuws, uitslagen en standen kunt u terecht op onze website :

Margriet 1 door in beker na 3-6 overwinning bij Cito 1
Ook CITO wist te winnen van en bij MOSA'14, waardoor de laatste poulewedstrijd tussen CITO en Margriet beslissend was wie er in de bekerstrijd door kan gaan naar de knock-out fase. Margriet
begon scherp aan de wedstrijd en liep via doelpunten van Kay v.d Haterd(2x), Jorn van Bakel, Morris Landman(2x) en Jessie v.d Kamp uit naar een 0-6 voorsprong om de laatste 10 minuten Cito
nog terug te laten komen naar 3-6.
Komen weekend begint de competitie uit naar Schijndel
De zomerstop heeft lang genoeg geduurd , een vooruitblik...……
Reserveer nu al zondag 30 september, dan ontvangen wij onze sponsoren graag weer in de Vega Business Lounge vanaf 14.00 uur met onze gebruikelijke gastvrijheid.

Margriet 2 bekerde goed, maar is niet door.
Margriet 2 won wel van Berghem Sport 2 met 3-2, maar zoals verwacht won concurrent HVCH 2 ook van sv TOP 3 en eindigde daarmee met een beter doelsaldo bovenaan.

Margriet 2 kan zich nu concentreren op de competitie die ook voor hen volgende week begint en wel met een uitwedstrijd tegen sv Budel 2.

Laat uw stem niet verloren gaan, stem op de Stichting Amsteleind Promotion EN op Margriet
Deze nieuwsbrief wordt u gezonden op basis van het sponsorlidmaatschap van u of uw bedrijf van de onafhankelijke
Stichting Amsteleind Promotion, de Business Club van rksv Margriet.

De eerstvolgende nieuwsbrief kunt u verwachten op 24 september 2018.

Disclaimer
Indien u geen prijs stelt op de toezending van deze nieuwsbrief, of deze aan een andere persoon binnen uw bedrijf moet worden gezonden, kunt u dit HIER UITSCHRIJVEN EN/OF WIJZIGEN.

