
  
 

                  

Beste ouders, opvoeders, begeleiding, 

Eindelijk kunnen wij jullie met veel vreugde meedelen dat we weer van start kunnen gaan.                 

De Trainingen worden hervat op woensdag  4 augustus 2021 van 19u30 tot 20u30.                                                            

Voor niveau 2 gaan we zeker proberen om de trainingen iets langer te kunnen geven.  Dit moet nog in overleg 

gebeuren met het bestuur van K. Noorse S.v.   

Wat we wel al zeker aan jullie kunnen meedelen is dat voor de eerste training op 4 augustus 2021 sportschoenen 

moeten worden voorzien.                                                                                                                                                                              

Graag ook zeker aanwezig te zijn om 19u00 op onze terreinen van K.Noorse S.v. zodat wij tijdig kunnen starten aan 

een nieuw voetbalseizoen. Waar plezier beleven en Fair Play voorop staan. 

Voor onze zorginstellingen vragen wij zeker om even te bevestigen welke speler wel of niet komt naar de wedstrijd 

of training dit om genoeg vervoer voor de spelers te voorzien. 

Clara Fey (kki): worden de spelers opgehaald om 18u30                            

Olo vzw:            worden de spelers opgehaald rond 18u45                        

Rotonde: voor de training niet van toepassing want daar beschikken zij over mobiel vervoer.  

Voor wedstrijden zal voor alle zorginstellingen telkens een briefwisseling worden verstuurd met daarop hoe laat 

we de spelers bij jullie aan de zorginstelling komen ophalen. 

We mogen jullie ook alvast meedelen dat wij terug van start kunnen gaan met 2 ploegen.                                                            

Op Niveau 2    en    Niveau 4  

 Jullie Trainers en Begeleiders staan klaar om er een fantastische mooi seizoen van te maken.  

                                                                                          

Indien er nog vragen zijn in verband met trainingen , wedstrijden  of andere kan u steeds terecht bij onze Voorzitter 

Bekaert Koen  M. 0471/76.86.85 of via email: gvoetbal@noorse.be        

MVG, 

Bestuur en vrijwilligers                               

G- Voetbal Noorse    

G Noorse S.V. 

Frans de Peuterstraat 50 

2950 Kapellen 

                                              Contact :                                                                     

Koen Bekaert – voorzitter : 0471/76.86.85                                     

Email: gvoetbal@noorse.be  

Wij Gaan weer van START op 4 augustus 2021 
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