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Editie: Week 29 - 2018

Nieuws
Met spoed gezocht: Horeca personeel

Efteling Pupillenweekend 2018

Clubhuis en koffiecorner zoeken personeel Meer bezoek betekent ook meer inzet

Zaterdag en zondag was het tentenkamp opgeslagen op veld C van sportpark

benodigd van medewerkers. De commissie Horeca is dan ook op zoek naar

Eikendijk. De jeugd van O10 t/m O13 stonden met de ouders zaterdagmiddag

enthousiaste vrijwilligers (m/v) die op een avond, een weekendochtend of

klaar met de campingkloffie om de luchtbedden op te pompen en de tenten van

weekendmiddag tegen een vergoeding in het clubhuis willen werken.

de teams in te richten. Meer dan 100 jeugdspelers en -speelsters hadden zich

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Jorgen Lips via

ingeschreven voor het evenement. […]

horeca@vvdesk.nl. Support your locals!

Harry en Yvo, bedankt!

Jurre Janssen Toernooi: de finale

Afgelopen vrijdagavond vond de afsluiting van het seizoen voor de huidige

Het zijn de ploegen DESK Jurre Janssen en DESK2 die als groepswinnaars de

selectie plaats. Na een mooi seizoen, gestreden om het kampioensschap, werd

finale op het hoofdveld spelen. Nadat alle beslissingswedstrijden gespeeld zijn,

er een streep onder het sportieve jaar gezet. Naast een korte terugblik op het

verzamelt iedereen zich rondom het hoofdveld van DESK om de finale gade te

seizoen werd er ook afscheid genomen van twee toppers. Hoofdtrainer Harry

slaan. DESK Jurre Janssen is gebrand en gaat vol in de strijd om voor hun Jurre

Biemans, die even een sebatical neemt en Yvo […]

zijn toernooi te […]

Kippenvel tijdens eerbetoon aan Jurre Janssen

Jurre Janssen Toernooi: verslag van de

Zaterdag 23 juni stond de Eikendijk in het teken van Jurre Janssen. Onze vriend,

wedstrijden

teamgenoot, zoon, broer, en echte Desser die vijf jaar geleden bij het noodlottig
auto-ongeluk om het leven kwam. Zeven moeders van de toenmalige D1 20122013 startten het initiatief twee jaar geleden om de herinnering aan Jurre levend
te houden met de […]

DESK Jurre Janssen – RKDVC (2-0) Voorafgaand aan de aftrap wordt er door
het team de jel van toen ingezet. “Wat gaan we doen? Winnen, Wat gaan we
doen? Winnen, Wat gaan we doen? Winnen!” Dan gaat het team, gecoacht door
Toon Stokkermans aan de bak. DESK JJ zet RKDVC direct vast op eigen helft.
[…]
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Big Caz vocaal op Jurre Janssen Toernooi

Megadrukte verwacht op d’n Eikendijk: kom met

Tijdens het Jurre Janssen toernooi bij DESK wordt de herinnering aan Jurre

de fiets!

levend gehouden. Tijdens de uitstekend verzorgde lunch voor alle teams treedt
Big Caz op. Casimir is de vader van speler Damaris Paulides uit het team van
Jurre Janssen. De lunch wordt genuttigd en onder het genot van een muzikaal
optreden van Big Caz […]

Morgen is de grote dag: dan wordt Jurre Janssen herdacht met een
‘eigen’ toernooi. Omdat bij de andere sportverenigingen op de Eikendijk ook
toernooien of evenementen plaatsvinden, wordt topdrukte verwacht op de
parkeerplaats. De gemeente verzoekt ons, jullie en leden van de andere
verenigingen om sportief op de fiets te stappen! Laat de auto dus thuis om […]

Allerlaatste kans om je persoonsgegevens door te

Bijná zomerstop! DESK daarom een tijdje

geven!

helemaal dicht

Geef je gegevens gauw door De meeste DESK-leden hebben inmiddels hun

Zoals elk jaar sluit vv DESK de deuren van haar fantastische sportpark Eikendijk.

persoonsgegevens doorgegeven. Achter de schermen zijn we momenteel druk

Er staan nog wat toernooien en clinics op het programma, eind juni is het

bezig met het actualiseren van het ledenbestand en het inrichten van de nieuwe

voetbalplezier van het seizoen 2017-2018 echt voorbij. Dat betekent dat ook de

DESK-website, die deze zomer live gaat. Omdat we nog niet over de gegevens

poorten even pauzeren en ons terrein dus helemaal is afgesloten. Het is dus

van alle leden beschikken, doen we een laatste oproep: […]

niet mogelijk om […]
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