
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  

MIC	  Break	  Out	  2-‐15	  

                            Aan alle leden van MIC en ouders/verzorgers van leden 

Activiteiten 
Dit seizoen vinden er weer de nodige activiteiten plaats die er voor moeten zorgen dat de clubkas op peil blijft en 
de contributie niet verhoogd hoeft te worden.  
Van de (M)seniorleden wordt verwacht dat ze bij minimaal 2 activiteiten, mandarijnen actie uitgezonderd want 
daar doet de hele vereniging aan mee, hun medewerking verlenen. Bij deze de data zodat iedereen hier al 
rekening mee kan houden. 
= 30 november Mandarijnen actie 
= 13, 14, 15 en 16 april 2016 Amstel Gold Toerversie 
= 25 juni 2016 Cavemanrun Valkenburg 
= 27 augustus 2016 ODS Classic Valkenburg 
 
Gezocht 
Wij zijn op zoek naar een persoon die ons komt versterken om de Grote Clubactie en de Clubmember leden te 
coördineren. Heeft iemand interesse neem dan contact op met Pascal Janssen. Tevens kunt u bij hem terecht 
voor meer informatie betreffende de inhoud van de werkzaamheden. Voor de duidelijkheid: het is maar een paar 
weken in het jaar dat hiervoor je inzet gevraagd wordt. 
 
Marsna Culinair 
Vrijdag 13 november kun je weer overheerlijke mosselen eten in sportcafe Marsana. Verdere info en 
inschrijfformulier tref je aan op de Marsna-site. 
 
Mandarijnen actie 
Deze vind plaats op maandag 30 november. ALLE leden van MIC worden gevraagd om hier hun medewerking 
aan te verlenen. Vanaf 18.00 uur gaan we langs de deuren in Meerssen, Rothem en Houthem om heerlijke 
mandarijnen te verkopen tegen een prijs van 3 euro per zak. 
Iedereen krijgt hierover nog nader bericht maar dan weten jullie alvast dat je deze datum vrij moet houden !!  
 
Familietoernooi 
Dinsdag 22 december  in sporthal Marsana. Jeugd t/m de C- leeftijd kunnen hier met hun ouders, opa, oma, 
broertje, zusje, oom, tante, neefje, nichtje, vriendje of vriendinnetje aan meedoen. 
Op de site komt verdere info en ook krijgen alle leden een inschrijfformulier om je als team aan te melden. 
 
Nieuwjaarstreffen 
Op zondag 3 januari vindt het eerste Nieuwjaarstreffen plaats onder de naam MIC. Om 16.00 uur start deze 
gezellige middag/avond in sportcafe Marsana. Ook dit jaar vindt de uitverkiezing van de speelster/speler van het 
jaar uit ieder team plaats.  
 
   
 



 
Oud Papier schema 2016 
 
Maandag 16 november 2015 
Rob Creemers, Pia Habets, Dion Poper, Marie Jeanne Rassin 
 
Maandag 21 december 2015 
Jeroen Wijnen, Bert Jacobse, Naomi Reijnders, Veerle Schouten,  
 
Maandag 18 januari 2016 
Ralph Evers, Maartje Feuler, Lena Wijsen, Gwendi Rassin 
 
Maandag 15 februari 2016 
Luuk Schouten, Lotte Wolfs, Sanne Snel, Aniek Bemelmans 
 
Maandag 21 maart 2016 
Guy van den Boorn, Rian Schouten, Jill Konings, Bo Weckseler 
 
Maandag 18 april 2016 
Nick Colaris, Froukje Bosch, Tessa van Daal, Judith America 
 
Maandag 23 mei 2016 
Mike Smeets, Shannen Erens, Georgie Eikenboom, Lonneke Herpers 
 
Maandag 20 juni 2016 
Frank Coenjaerds, Manon America, Lobke Petit, Nadia Coolen 
 
Maandag 18 juli 2016 
Tum Halders, Selaine Soons, Gabby Thewessem, Kim Erens 
 
Maandag 15 augustus 2016 
Pascal Janssen, Svenja Walraeven, Renee Reumermann, Britte Beusen 
 
Wedstrijdsecretariaat 
In de opbergruimte voor verenigingen staat een MIC kast met daarin een wedstrijdmap. 
Deze heb je nodig als je aan de wedstrijdtafel moet zitten. In deze map tref je info aan betreffende je 
werkzaamheden aan de tafel. Deze map dient compleet te blijven en na afloop van de laatste wedstrijd weer 
opbergen in de kast. 
Sleutels zijn te krijgen bij de halbeheerder. 
 
Kleding 
Alle teams, behalve de Heren, hebben hun nieuwe shirts ontvangen en staan er oranje gekleurd op. 
Hopelijk zijn jullie trots op de tenues en mogen er goede resultaten in behalen. 
De wasvoorschriften hebben jullie kunnen lezen in het (I)Nieuwsbulletin. 
 
Foto’s 
Onze huisfotograaf Rob heeft van alle teams weer mooie teamfoto’s gemaakt en opgehangen in sportcafe 
Marsana. Wil je nog meer (handbal)foto’s zien kijk dan eens op www.robcreemers.nl   
 
 
Winnaars zijn niet de mensen die nooit falen, maar de mensen die nooit opgeven. 
 
Wees positief en probeer SAMEN van MIC een bloeiende vereniging te maken waar iedereen 
zich thuis voelt. 
 
Het MIC bestuur. 


