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EERSTE THUISWEDSTRIJD HEREN 1, AANMOEDIGEN IS BELANGRIJK
6 oktober, de eerste thuiswedstrijd
Op zaterdag 6 oktober aanstaande speelt ons
Heren 1 team voor de eerste keer dit seizoen thuis.
En natuurlijk hebben onze mannen behoefte aan
grote steun van ons publiek.

Goede start met 2 gewonnen wedstrijden
De heren zijn de competitie op het allerhoogste
amateurniveau van Nederland uitstekend
begonnen met 2 overwinningen en dat nog wel in 2
uitwedstrijden

Gelijkwaardige tegenstander
Op 6 oktober 16:00 uur de eerste thuiswedstrijd
tegen Red Giants uit Meppel.
De tegenstander waarvan vorig seizoen in de beker
met een score in de laatste seconde, werd
gewonnen.
Een gelijkwaardige tegenstander die ook de eerste 2
wedstrijden heeft gewonnen. Het belooft dus een
mooie wedstrijd te worden.

Door de ogen van onze spelers:
Zoals vele van jullie weten spelen wij dit seizoen een niveau hoger. De promotiedivisie is het hoogste
amateurniveau van Nederland.
Wij van heren 1 zijn erg gemotiveerd om dit seizoen mooie dingen te laten zien in de promotiedivisie.
Hoe leuk zou het zijn als elke thuiswedstrijd de tribunes helemaal vol zitten. Wij kunnen ons nog wel
herinneren dat er zit tribunes bijgezet moesten worden omdat het te vol was! Hier willen wij samen met jullie
weer naar toe groeien.
De afgelopen twee uitwedstrijden zijn al gewonnen! Deze zondag moeten wij naar Leiden toe om daar voor
overwinning drie te gaan. Wij hopen dat we de thuiswedstrijd tegen Red Giants voor 4 uit 4 te gaan! Laten
we samen ervoor zorgen dat Almere een plek is waar tegenstanders niet graag komen.

Support your locals!
Be there

ZATERDAG 6 OKTOBER OM 16:00 UUR IN HET TOPSPORTCENTRUM

KOM OOK ONZE MANNEN STEUNEN!!
De overige thuiswedstrijden van 2018 van Heren 1 (voor de agenda):
- Zaterdag 3 november
UBALL
16:00 uur, Topsportcentrum
- Zaterdag 24 november
Lokomotief
16:00 uur, Topsportcentrum
- Zondag 9 december
Racing Beverwijk 16:00 uur, Sporthal Waterwijk
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Sponsoractie Albert Heijn Stedenwijk & Parkwijk in Almere Stad
Albert Heijn Stedenwijk en Parkwijk sponsort namelijk
€ 10.000,- onder verenigingen/stichtingen/scholen.
Bij besteding van elke € 15,- aan boodschappen
ontvangt de klant een voucher aan de kassa met een
unieke code.
Klanten kunnen deze unieke code invullen op een
website en aan de hand van de aantallen codes die
zijn ingeleverd wordt het bedrag van € 10.000,verdeeld onder de deelnemende verenigingen.
Extra punten zijn te verdienen door mee te doen aan
de challenges op de facebookpagina.
De actie loopt van 1 oktober t/m 10 november.
De codes kunnen tot en met 17 november ingeleverd
worden.

Almere Pioneers doet mee
Almere Pioneers doet mee aan deze actie. U kunt ons helpen door in de periode 1 oktober tot en
met 17 november boodschappen te doen bij AH Stedenwijk en/of AH Parkwijk. Door de ontvangen
codes op de genoemde website in te vullen en toe te kennen aan Almere Pioneers helpt u de
vereniging.
Een kleine moeite (en boodschappen moet u toch doen ☺ ) kan veel extra opleveren voor onze
vereniging.
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