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Rugbyclub Dragons 
 

Nieuwsbrief – April 2019   

 

Geachte leden van de Rugbyclub Dragons, 

 

Door middel van deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer even op de hoogte 

houden van de belangrijkste gebeurtenissen binnen de club. Hieronder de headlines 

met korte uitleg, maar mocht je meer informatie willen vraag of mail ons gerust. 

 

Gast training  

Anton Huizing heeft in het Nederlands Rugby team  

gespeeld en komt 15 mei 2019 speciaal voor ons een  

gast training geven om 20:00. Dit wil je niet missen !!  

 

 

 

 

 

Rabobankclub kas  

De uitslag van de Rabobankclubkas is bekend. We hebben 

Dit jaar € 423,72 opgehaald !!  Bedankt voor jullie stemmen !!!  

 

Introtrainingen 

De introductietrainingen zijn weer succesvol geweest.  

We hebben al weer  enkele nieuwe leden mogen verwelkomen! iedereen dank voor 

zijn hulp en inzet!! Mocht je toch nog iemand een keer mee willen nemen dan kan dat 

natuurlijk altijd in overleg met de trainer!  

 

12 mei 2019 laatste competitie wedstijd van het seizoen  

Kom allemaal kijken bij de laatste wedstrijd van het senioren team om ze aan te 

moedigen. Kick off is om 14:00 !!!  

Aansluitend is er een heerlijke BQQ georganiseerd door William. Wil je nog gezellig een 

hapje mee eten meld je dan zo snel mogelijk aan bij William. De kosten zijn 15 euro per 

persoon.  

 

18 Mei 2019 Klus dag 

Onze klusdag van 23 februari 2019 was een enorm succes!! Er staan nog wel een aantal 

klussen op onze To-Do lijst. Aanstaande 18 mei zal er weer een klusdag zijn en vragen 

we iedereen om ons weer te willen helpen, meld je svp dan even aan bij Corlijne. We 

beginnen om 9:30 uur !!  Voor wat lekkers te eten en drinken tussendoor wordt natuurlijk 

gezorgd.  

 

TwenteCup  

Enschede organiseert dit jaar de Twentecup ! Dit zijn een aantal wedstrijden in kleinere 

teams tussen de clubs uit regio Twente ! Deze zal plaats vinden op 1 juni 2019 !!  

Laat via Teamstuff weten of je er bij bent ! 

 

Kennismaking nieuwe trainers  

Voor het nieuwe seizoen zijn we in gesprek met 2 nieuwe hoofd trainers voor de 

senioren. Het gaat om Patrick Reuvers voor de woensdag en Peter Reuvers voor de 
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vrijdag. Het idee is dat Patrick een trainingsplan maakt samen met William en Moes om 

alle mogelijkheden voor het team goed te benutten en het beste uit alle spelers te 

halen. Weer een mooie stap voor de club. Om met Patrick en Peter kennis te maken 

zullen ze aankomende maand al 2 keer komen om training te verzorgen. Kom daarom 

allen naar de training van 22 mei & 24 mei !!! 

 

Fields of Joy 

Dit jaar hebben we weer veel aanmeldingen om als vrijwilliger te werken op het festival 

Fields of Joy in Oldenzaal op Zaterdag 6 juli 2019.  Bedankt voor alle aanmeldingen !!  

Zo kunnen we voor de club een mooi bedrag bij elkaar verdienen !  

Wil je ook als vrijwilliger aan de slag op FOY meld je dan zo snel mogelijk bij Moes met je 

geboortedatum en maat T-shirt !! Het beloofd weer een super gezellige dag te worden.  

 

 

SponsorKliks  

Vanaf nu is het voor iedereen die jouw de Dragons een warm hart toedraagt mogelijk 

om ons GRATIS te sponsoren. 

 

Ga de volgende keer dat je iets online wilt kopen eerst 

naar https://www.sponsorkliks.com/  

 

Op de website staat een banner van SponsorKliks. Door op deze banner te klikken 

verschijnt een overzicht van tientallen webwinkels, waaronder Bol.com, Coolblue en 

Zalando. Elke aankoop bij een van deze bedrijven levert Dragons een commissie op 

terwijl je zelf dezelfde prijs betaalt, het kost dus niets extra. 

 

Doe hetzelfde als u uit eten gaat of een pizza wilt laten bezorgen. Via sponsorkliks kun je 

terecht bij 4.500 restaurants waarbij elke bestelling of reservering geld oplevert. 

Zo is sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar nog lekker ook! 
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