
 
 

Volgende zaken zeker snel doen voor het slotfeest van 25 juni: 
 

• Inschrijven voor de sportactiviteiten 

o Jeugd tot U13: inschrijving afgeven aan jeugdtrainer(s) 

o U15 tot recreant: noteren op lijst in clubhuis of meedelen aan Jolien of Chloë 

• Inschrijven voor de barbecue op mailadres: evenement@neerlandia.be 

 

 
 

Bij inschrijving voor de barbecue op mailadres evenement@ neerlandia.be te vermelden: 

• Aantal menu 3 x vlees (+ 2 x groenten + aperitief) aan 20 € p/p 

•  Aantal menu 2 x vlees (+ 2 x groente + aperitief) aan 15 € p/p 

• Aantal menu 2 x veggie (+ 2 x groente + aperitief) aan 18 € p/p 

 

Het aanvangsuur van de barbecue is wel degelijk 18u45!!!!!! 

 

Laatste datum inschrijvingen: maandag 20 juni. 
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In het weekend van 10, 11 en 12 juni richten wij ons jaarlijks 

minivoetbaltornooi in op Neerlandia. 
 

Dit is een belangrijke activiteit om onze clubkas enorm te spijzen. 

Maar bij een groot evenement hebben wij natuurlijk ook nood aan vele vrijwilligers. 

 

Wij zijn nog op zoek enerzijds naar 2 personen die willen meehelpen in onze frituur samen met 

Helene en Johan (dit om bestellingen op te nemen en af te rekenen). 

Dit is vrijdagavond 10 juni van 17h00-22h00, zaterdag 11h00-17h00 zondag 11h00-18h00 - je 

hoeft niet de 3 volle dagen aan de slag, maar dat mag altijd 😊 

 

Ook hebben wij nog verschillende vrijwilligers (vrouw of man) nodig die de controle willen 

doen aan de toegangspoorten van onze kunstgrasvelden dit om te voorkomen dat ze het veld 

betreden met eten of drinken. 

Die controles zijn telkens in blokken van 2 uur en de uren waar we nog mensen 

zoeken zie je op de lijst hieronder. 

 

Voor meer info graag Geert contacteren via geert.thomas@rexel.be of gsm 

0496368716 of live. 

 

 

Controle Ingang 2 
  

DAG UUR PERSOON 1 PERSOON 2 

Vrijdag 10 Juni 17h30 - 19h30     

" 19h30 - 22h00     

        

Zaterdag 11 Juni 08h30 - 10h30     

" 10h30 - 12h30     

" 12h30 - 14h30     

" 14h30 - 16h30     

" 16h30 - 18h30     

        

Zondag 12 Juni 08h30 - 10h30     

" 10h30 - 12h30     

" 12h30 - 14h30     

" 14h30 - 16h30     

" 16h30 - 18h30     
 

Wij zijn op zoek naar mensen die graag een taartje voor onze club willen bakken 

voor onze taartenstand op onze ‘85 jarig bestaan-dag’ op zaterdag 25 juni. 

Wie ons hierbij graag wil helpen, graag een mailtje naar 

evenement@neerlandia.be 
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UITNODIGINGEN VOOR TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN 

 

INFO U5 

Training op ons terrein op woensdag 25/05 op veld 1 van 17u30 tot 18u30 

 

INFO U7 

Training op ons terrein op woensdag 25/05 op veld 1 van 17u30 tot 18u30. 

 

INFO U9 

Training op ons terrein op woensdag 25/05 op veld 2 van 17u30 tot 18u40 

en training op vrijdag 27/05 op veld 2 van 17u30 tot 18u40. 

Donderdag 26/05 Aardbeientornooi op Rijko van 11 u tot 14 u – vertrek aan clubhuis om 9u30 

Adres: Sportzone Sonsheide, Kruispad 4 in Rijkevorsel 

Zaterdag 28/05 wedstrijden op Neerlandia van 14 u tot 16 u – aanwezig om 13u30 

 

INFO U11 

Training op ons terrein op woensdag 25/05 op veld 3 van 17u30 tot 18u40 

en training op  vrijdag 27/05 op veld 3 van 17u30 tot 18u40. 

 

INFO U13 

Training op ons terrein op woensdag 25/05 op veld 1 van 18u45 tot 19u55 

en training op vrijdag 27/05 op veld 1 van 17u30 tot 18u40. 

 

INFO U15 

Training op ons terrein op woensdag 25/05 op veld 2 van 18u45 tot 19u55 

en training op vrijdag 27/05 op veld 1 & 2 van 18u45 tot 19u55. 

 

INFO U17 

Training op ons terrein op woensdag 25/05 op veld 3 van 18u45 tot 19u55 

en training op vrijdag 27/05 op veld 3 van 18u45 tot 20 u. 

 

INFO RECREATIE 

Training op ons terrein op vrijdag 20/05 op terrein 3 van 20 u tot 21 u. 

 

INFO KERN 

Training 

op woensdag 25/05 van 20 u tot 21u30 op volledig terrein 

en op vrijdag 27/05 op terrein 1 & 2 van 20 u tot 21u30 

Zondag 29/05 tegen en op Spartacus laatste kans op promotie naar Hoofdklasse 1. 

We hebben al onze supporters hard nodig om ons naar de overwinning te 

schreeuwen en daarom leggen we terug een bus in. 

Aanvangsuur wedstrijd en uur vertrek bus wordt via flash later meegedeeld. 

Prijs: 10€ voor volwassenen en t.e.m. U17 5€ 

Inschrijven op mailadres: info@neerlandia.be ten laatste op vrijdag 27/05. 
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Uitslagen en doelers: 

 

U9 2 wedstrijden 8 tegen 8: 

 

Neerlandia – Floriant  8 - 1 (Nora 3, Stan 2, Deme, Wiene en Miel) 

 

Neerlandia - Ago Aalst 5 - 2 (Deme 2, Paula, Stan en Leon) 

 

U11 Vobako - Neerlandia  13 – 2 (Fem en Iris) 

 

U13 Neerlandia B – Hoevenen 2 – 5 (Dennis en Jonas) 

 

Neerlandia A – Ganda  9 – 4 (Charlotte 3, Anouk 2, Titus 2, Otto en Tuur) 

 

Op 4 juni om 11 u op het terrein van Minerva Korfbalclub 

speelt onze U13 A tegen Boeckenberg voor de titel van 

Kampioen van België. 
 

U15 Neerlandia B - Hoevenen 6 – 17 (Ramses 3, Loekas, Lukas en Otto) 

 

 Neerlandia A – Leuven 11 – 8 (Nelle 2, Han 2, Warre 2, Geike, Annabelle, Indra,  

Victor en Wiebe) 

 

U17 Hoevenen - Neerlandia 4 – 6 (Tim 2, Tobias 2, Margot en Laurens) 

 

Hoboken/Mercurius – Neerlandia C 5- 0 (forfait) 

 

 



NEEM DEEL AAN HET DUO 

SCHOTTORNOOI OP ZONDAG 5 JUNI 
 

 


