
Reünie VIOS  

         https://www.svvios.nl/ 

 

Beste handbalvrienden en partners, 

Het moest er eens een keer van komen. Een Reünie! Er is vaak gesproken om dit een keer te doen. 

Maar nu gaan we het ook doen. Er heeft zich een klein comité gevormd met oud spelers die volop 

met de voorbereidingen van de reünie bezig zijn. 

Dit zijn: Thei Verdonschot-Har Brouns-Sef Deckers en Huub van Buggenum. 

We proberen de handballers  die gespeeld en getraind hebben onder Gerrit van Doorne-Victor 

Vossen en Jos Schoutrop weer bij elkaar te krijgen. Dit in de periode van ongeveer 1978-2000. Veel 

oud leden zijn al benaderd en waren zeer enthousiast over de aanstaande reünie. We willen dan ook 

een avond organiseren waar gezelligheid troef is maar waar ook anekdotes gedeeld kunnen worden 

en waar oude tijden weer herleven. Hierbij nodigen we jou en je partner dan ook van harte uit om bij 

de reünie aanwezig te zijn. 

Verzoek: Heb je nog foto’s uit de oude doos of ben je in het bezit van filmpjes laat deze dan 

toekomen aan: Har Brouns, Zwartven 8 Horn tel. 06-15219863 of per e-mail: harbrouns@gmail.com 

Wanneer gaat dit allemaal plaatsvinden? 

op zaterdag 24 maart 2018, Locatie café –restaurant “DE TUMP” Vlasstraat 2 Heythuysen. 

http://www.cafedetump.nl/ aanvang 20.00 uur. 

Omdat wij als organisatie niet voldoende financiële middelen ter beschikking hebben, wordt om een 

bijdrage van € 25,00 p.p. gevraagd. Natuurlijk is je partner van harte welkom. 

We streven ernaar om  met dit bedrag en enkele toegezegde sponsorgelden een  geheel vullende 

avond aan te bieden.  

Voor de bijdrage wordt gezorgd voor een hapje en een drankje. 

Wij vragen dan ook om de bijdrage p.p. voor 1 maart 2018 over te maken op: 

NL67 rabo 3318 8366 80 

 t.v.n Reünie VIOS 

Bij aanmelding duidelijk je naam en aantal vermelden!  

Tevens het verzoek om je ook per mail bij  harbrouns@gmail.com  aan te melden. 

https://www.svvios.nl/
mailto:harbrouns@gmail.com
http://www.cafedetump.nl/
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Wij gaan ervan uit dat velen zich zullen aanmelden en dat het een onvergetelijke avond zal worden 

waar nog lang over gesproken gaat  worden. Mocht je ergens een oud lid tegen komen vertel het 

hem!! Hoe meer handbalzielen hoe meer vreugde. Bezoek ook alvast de site van SV Vios en zoek op 

nostalgie! 

Graag tot de 24e maart 2018! 

Deze reünie wordt mede mogelijk gemaakt door onderstaande bedrijven. Waarvoor onze hartelijke 

dank. Ook veel dank aan de anonieme sponsoren! 

 

 

Magnesiumstraat 28 

6031 RV  Nederweert      

T: +31 (0)475 458045 
 

 

 

De Tump eetcafé en feesttapperij 

Kloosterstraat 2 

6093 CX Heythuysen  http://www.cafedetump.nl/ 

Blokwood V.O.F. 

Jan van Heur 

Vrijkenstraat (ter hoogte van nr. 22) 

6088 PA Roggel (Limburg) 

Nederland Telefoon:06 - 53216650 

Fax:0475 - 430057 

E-mail:jan@blokwood.nl 

  Laco Heythuysen  

Arevenlaan 3 

6093 GM Heythuysen 

heythuysen@laco.eu 

(0475) 49 47 28 

 

 Het comité: Theo-Har-Sef en Huub  

 

  

http://www.cafedetump.nl/
mailto:%20jan@blokwood.nl
http://www.laco.eu/

