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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 loopt tegen eerste verlies op in Gennep
Tegenstander Vitesse'08 en Margriet waren qua voetballend vermogen aan elkaar gewaagd. Echter maakte Vitesse'08 dankzij enkele blunders in de verdediging van Margriet het beter af en liep in
de tweede helft zelfs uit in de laatste 10 minuten naar 4-0.
Komende weekend is het bekervoetbal (voor Margriet al op donderdagavond) en de week daarop komt Nooit Gedacht naar Sportpark Amstelhoef.

Margriet bekert donderdagavond tegen 2e klasser EVVC
Vorig seizoen, toen beide teams elkaar in de reguliere competitie ontmoetten wonnen de mannen uit Vinkel met 2-0 en 3-0.
Margriet kan in de beker revanche nemen, maar zullen dan beter met de kansen moeten omgaan en achterin de gelederen gesloten moeten houden.

Margriet 2 wint ruim van Someren 3.
Met 5-1 werd gewonnen van Someren 3. Margriet 2 stijgt nu naar de 7e plaats en kan a.s. zondag in Boekel, tegen Boekel Sport 2, bij winst verder stijgen...…………..

NIEUW: Elke woensdagavond een voorbeschouwing
Nog niet gemerkt?
Sinds 10 oktober jl. staat er elke woensdagavond een voorbeschouwing op onze website over de wedstrijd van de zondag daarop.
Uiteraard alleen als er een wedstrijd is en niet tijdens de winter- of zomerstop.

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 12 november 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.

