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Jeugdcommissie 

 

De jeugd heeft 7 september a.s. 

een jeugduitje. We gaan dan hope-

lijk met z'n allen naar de Spelerij / 

Uitvinderij in Dieren. 

 

Voor wie de Spelerij / Uitvinderij in 

Dieren nier kent: De Spelerij is een 

bijzondere speeltuin. Eigenlijk is het 

meer een doe-, samenwerk- en ver-

wondertuin waar je, samen met an-

deren, de meest fantasievolle toe-

stellen bedient en in beweging 

brengt.  

Je kunt hier klauteren, roetsjen, ren-

nen en ravotten; dus lekker spelen.  

De Uitvinderij is eigenlijk een enor-

me werkplaats. Hier maak je je ei-

gen kunstwerk van hout, metaal, 

plexiglas of piepschuim, of van al 

die materialen samen. Dat doe je 

met behulp van echte gereedschap-

pen en machines. 

Er is begeleiding en ouders mogen 

ook meewerken. 

Dus er is voor ieder wat wils. 

 

Verder gaan we net als vorig jaar 

clinics voor de Doesburgse basis-

scholen organiseren. Alle groepen 

6,7 en 8 krijgen dan op een vrijdag-

morgen een clinic van onze oud-

trainer Roy Bean. 

De jeugdcommissie krijgt hierbij 

hulp van Doesburg Beweegt. Does-

burg Beweegt is uitvoerder van het 

Doesburgse sportstimuleringsbeleid 

en organiseert tal van activiteiten. 

Ook zijn zij bereid om een deel van 

de kosten te betalen. 

Vorig jaar den 2 scholen mee en 

hadden we in het totaal 140 kin-

deren, verdeeld over 2 vrijdagoch-

tenden. Het was een gezellige boel! 

De clinics gaan waarschijnlijk gege-

ven worden in januari of februari 

2020. Hopelijk doen dit jaar alle 3 

basisscholen mee.  

Na afloop willen we een soort toer-

nooi gaan houden met de deelne-

mende kinderen. Wat we precies 

gaan doen weten we nog niet. Hier 

komen we nog op terug. 

 

Ouder-Junior toernooi: 

Dit toernooi was gepland op vrijdag 

21 juni. Helaas waren er dit keer 

niet genoeg deelnemers om het 

door te laten gaan. 

De JC heeft besloten om het toer-

nooi in het vervolg rond begin no-

vember te gaan houden. Er zijn dan 

veel minder evenementen voor de 

kinderen. (o.a. geen avond 4 daag-

se en geen kampen) Ook is er dan 

geen risico op vakanties.. 

Dit jaar gaan we het Ouder-Junior 

toernooi houden op vrijdag 1 no-

vember. 

We hopen natuurlijk op heel veel 

deelnemers; senioren die samen 

met hun minderjarige kinderen of 

kleinkinderen of neefjes, nichtjes of 

buurjongen, -meisje) of kinderen die 

samen met hun vader of moeder of 

tante of oom of dergelijke mee gaan 

doen. 

http://bvdoesburg.nl/nieuws/


Eindstand  seizoen  2018-2019  

Competitie 

Seizoen  2019-2020 



Competitie vervolg 

Voor het nieuwe competitieseizoen   is 1 

team opgegeven.  Het bestaat uit de spelers :  

Hein, Gerard, Vanessa en Jane.  Het voorma-

lige team  2 

Uit de oude doos  2003-2009 



 

BEZOEK REGELMATIG ONZE WEBPAGINA 

http://bvdoesburg.nl/ 

Penningmeester Contributiezaken en leden-
administratie: 

(aanmelden en opzeggen) 
Bert Meijerink Tel: 474869 
Hermaat 129 
6983 AH Doesburg 
ledenadministratie@bvdoesburg.nl 

Opzeggen uitsluitend schriftelijk, opzegtermijn 2 maan-

den 

 

Competitieleider: 

Rien van Ittersum Tel: 0653711243  

 

 

 

Volgende uitgave   juni 
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Laatste speeldag : 

          Donderdag 4 juli. 

 

Eerste speeldag : 

          Dinsdag   20 augustus 

Vakantie 

SECRETARIAAT BV-DOESBURG:  
Fred Mossink (a.i) 

secretaris@bvdoesburg.nl 

 

 

Wij wensen 
alle lezers 
een fijne en 

zonnige  

vakantie 
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