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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 brengt Olympia’18 eerste nederlaag toe.
Het nog ongeslagen Olympia’18 vond in Oss zijn Waterloo in een mooie open wedstrijd met van beide kanten veel inzet en fraaie doelpunten. De ploeg uit Boxmeer had fraaie statistieken, maar die
werden door de Margrietformatie gelogenstraft. Na 2x 45 minuten+7 minuten extra tijd was Margriet winnaar met 3-2.
Voorafgaand aan de wedstrijd was er een korte herdenking van deze week overleden prominent Margriet lid, Erelid en fervent supporter van Margriet 1, Jo de Valk. Een indrukwekkende stilte op
Sportpark Amstelhoef.
Komende weekend gaat de reis naar de nummer 3 van de ranglijst, Volkel, dat 1 punt meer heeft dan Margriet.

Margriet 2 weet niet te winnen in Horst
Het zit de laatste paar weken niet mee voor de mannen van Margriet 2. De punten komen niet vanzelf en ook vandaag lukte het niet om te winnen, ditmaal tegen Wittenhorst 2. Margriet was niet op
volle oorlogssterkte vandaag met maar 2 wissels en zowel Ruud Dielis als Damy van Haren vielen al in de eerste helft uit met een hoofdblessure waardoor Margriet direct door de wissels heen was.

NIEUW:

Elke woensdagavond een voorbeschouwing op de komende wedstrijd van Margriet 1
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 3 december 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.

