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Bestuur en contactadressen

Voorzitter Vertrouwenspersonen
Robert Moes 06-21439944 Pierre Withagen 06-38590023

voorzitter@scheldevogels.nl Ellie Van de Graaf 0164-257125
Secretaris Trainers / Coaches

Leander Knol 0164-856821 Robert 1+2
Pieter Breughelstraat 26 Thymen Stolk 1+2 06-45230441

4625 BH Bergen op Zoom Bianca Pelle 3 06-20923834
secretaris@scheldevogels.nl Tom Bernaards 3 06-40771620

Penningmeester Jantine Adriaanse 4+NS 06-44043831
Tim Withagen 06-52757794 Gert Ouwerling KF 0164-248971
penningmeester@scheldevogels.nl Victor v d Heuvel B1 06-28845231

Leden Ellie Groeneveld C 0164-251375
Justine Weijenberg Jacco Schillemans C 06-37407270
Gertjan Room 06-51379826 Layla van Neck C 06-21131967

Ledenadministratie Maaike Pilanen D 06-21975075

Jan Groeneveld Janita Room D 06-17878280
ledenadministratie@scheldevogels.nl Jolijne Pilanen E1 06-28290732

Technische Commissie Eline van Wijnen E2 06-23166469
Jolanda Pelle 0167-540714 Jara Moes E2 06-28882389

tc@scheldevogels.nl 06-22392895 Kyona Moes F 06-14461294
Wedstrijdsecretariaat Kiki v d Valk KK 06-12577754

Jolanda Pelle  Senioren + A 0167-540714 Brian Uit den Bosch KK
06-22392895

Joke Luisterburg  B t/m F 0164-266413 Redactie ’t Krantje
06-25434527 Jos Pilanen

Activiteitencommissie krantje@scheldevogels.nl
Victor van den Heuvel 06-28845231 Contributie per kwartaal per 1-1-2019

Spelende leden

PR Commissie   4 t/m 11 jaar € 21,-
Maarten Van der Graaf 06-21510797 12 t/m 15 jaar € 24,-
pr@scheldevogels.nl 16 t/m 18 jaar € 27,-

Onderhoudscommissie 19 jaar en ouder € 36,-

Geo Pelle 06-22800869
Niet spelende leden

Horecacommissie Trainende leden, KF en KK € 15,-
Mark Franken 06-10825987 Rustende leden € 9,-

Inschrijfgeld ( eenmalig ) € 7,-
Clubhuis

Staakberg 4a 0164-250389 Voor de wijze van inning van de contributie
4613 BL Bergen op Zoom wordt verwezen naar www.scheldevogels.nl

www.scheldevogels.nl



 
� 	Ac$viteiten.	
12-04-2019                                    Klaverjassen                                                        HC 
19-04-2019                                    Inleveren kopij krantje nr. 18                               PRC 
23-04-2019                                    Krantje nr. 18                                                      PRC 

03-05-2019                                   Inleveren kopij krantje nr.19                                 PRC 
06-05-2019                                   Krantje nr. 19                                                        PRC 
10-05-2019                                   Klaverjassen                                                         HC 
17-05-2019                                   Inleveren Kopij krantje nr. 20                               PRC 
20-05-2019                                   Krantje nr. 20                                                       PRC 
31-05-2019                                   Inleveren Kopij krantje nr. 21                               PRC 

03-06-2019                                    Krantje nr. 21                                                      PRC 
08-06-2019 t/m 11-06-2019          Jeugdkamp                                                          AC 
11-06-2019 t/m 15-06-2019           Collecte Oranje Fonds                                       PRC 
14-06-2019                                    Klaverjassen                                                      HC 
14-06-2019                                    Inleveren Kopij krantje nr.22                              PRC 
17-06-2019                                    Krantje nr.22                                                       PRC 

� 	Van	de	P.R.	

 Lize Overman als pupil van de week bij de wedstrijd Scheldevogels 1 tegen SKV 1 (13-11) 

Hoe heet je:                 Lize Overman 
Hoe oud ben je:     8 jaar 
Op welke school zit je:    Marco Polo 
In welke groep?:     5 
Hoe lang zit je op de korfbal:    2 jaar  
In welk team:      E1 
Wie zijn je coaches:     Jolijne 
Wat vind je het leukste aan Korfbal:   Alles 
Wat vind je het minst leuke aan korfbal:  Niks 
Hoe ben je bij de Korfbal gekomen:  Via Sjors Sportief 
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Dank je wel 

Zaterdag 30 maart 2019 speelde het eerste hun laatste thuiswedstrijd in de zaal. Er werd ge-
wonnen en een mooie 3e plek in de eindstand behaald. Wellicht iets minder als vooraf 
gedacht……. 
De afgelopen 3 jaar heb ik, bij de thuiswedstrijden van het eerste de pupillen van de week gere-
geld en begeleid. 3 jaar lang heb ik dit met veel plezier gedaan, maar toch heb ik de keuze ge-
maakt om hier mee te gaan stoppen. Voornamelijk komt dit door mijn gezondheidsklachten, 
waardoor ik niet altijd in staat ben geweest om er bij de thuiswedstrijden erbij te zijn. Ook is mij 
opgevallen dat de bereidwilligheid om als pupil in het zonnetje gezet te worden minder is gewor-
den. Toch heb ik het met veel plezier gedaan en dank ik de PR voor hun vertrouwen en Jos voor 
de samenwerking als speaker. En natuurlijk al die zaalwachten bij wie we boven achter het sco-
rebord hebben mogen plaats nemen. Nogmaals dank aan alle personen en pupillen. 

Hieronder nogmaals alle pupillen van dit seizoen. 

                            

Nogmaals dank je wel allemaal! 
 
Groetjes Annemieke    

Jessica 
   Syl 

 

 

                 

Jibbe    Lize 
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� 	Van	het	Clubhuis.	
Schoonmaakrooster		

Onderstaand	het	schema	voor	het	schoonmaken	van	het	clubhuis	en	de	kleedkamers.		
Sta	je	op	het	schema	en	kan	je	niet	schoonmaken	probeer	dan	met	iemand	te	ruilen.		
Dit	wel	graag	doorgeven	met	wie	en	voor	welke	datum	je	geruild	hebt	(bij	Mandy:	06-20826289).	
Alle	wijzigingen	staan	in	het	rooster	rood	aangegeven.	
Het	schoonmaken	vindt	plaats	op	donderdagavonden	van	19.00	tot	20.00	uur.		
Achter	de	bar	ligt	een	lijst	met	de	dingen	die	gedaan	moeten	worden.		
De	schoonmaakarKkelen	liggen	in	de	keuken	in	het	kastje	onder	de	gootsteen	en	in	de	berging.		
De	sleutel	voor	het	clubhuis	kan	afgehaald	worden	bij	Bianca	Pelle	Primulaveld	69,	tel.	06-20923834		
Wordt	de	wijziging	niet	aan	mij	doorgegeven	en	kom	je	niet	opdagen,	dan	wordt	je	automa-
$sch	ingedeeld	voor	de	grote	schoonmaak!!	  

Donderdag	11	april:	 	 	 	 	 Donderdag	18	april:	
JanKne	 	 	 	 	 	 	 Mandy	(sleutel)	
Michaël	 	 	 	 	 	 Thomas	
Ellie	G	 	 	 	 	 	 	 Riet	
Peter	(4/sleutel)	 	 	 	 	 Gertjan	
Elwin	 	 	 	 	 	 	 Addie	
Jens	 	 	 	 	 	 	 Ilya	

Donderdag	25	april:	 	 	 	 	 Donderdag	9	mei:	
Merijn	 	 	 	 	 	 	 Eline	(sleutel)	
Victor	 	 	 	 	 	 	 Judith	
Jolijne	 	 	 	 	 	 	 Chantal	
Layla	(sleutel)	 	 	 	 	 	 Yvonne	v/d	H.	
Marco	 	 	 	 	 	 	 Jos	
Anne	Roos	 	 	 	 	 	 Dagmar	

Donderdag	16	mei:	 	 	 	 	 Donderdag	23	mei:	
Leander	(sleutel)	 	 	 	 	 Lucas	
Yvonne	C.	 	 	 	 	 	 Janita	
Anouk		 	 	 	 	 	 	 Paul	v.	V.	(sleutel)	
Creighton	 	 	 	 	 	 René	
Marloes	(KF)	 	 	 	 	 	 Peter	(KF)	
Bregje	 	 	 	 	 	 	 Merel	
	 	 	
Donderdag	6	juni:	 	 	 	 	 Donderdag	13	juni:	
Bas	D.		 	 	 	 	 	 	 Simon	(sleutel)	
Nienke		N.	 	 	 	 	 	 Timothy	
Jacco	 	 	 	 	 	 	 Maaike	
Tim	W.			 	 	 	 	 	 Nadine	
Kiki	(sleutel)	 	 	 	 	 	 Gica	
Nienke	C.	 	 	 	 	 	 Jara	G.	

Zaterdag	29	juni:	GROTE	SCHOONMAAK	
Mark	
Jolanda	
Joke	
Mandy	
	 	 	 	 	 	 	 	

!5



� 	de	HorecaCommissie	stelt	zich	voor.	
Mark	

Hoi, 

Ik ben Mark Franken 44 jaar, mijn functie binnen de horeca commissie is voorzitter. Ik sta 
bijna elke woensdag avond achter de bar en ook op zaterdag en bij feesten ben ik daar te 
vinden. 
Ik speel in het 4de en ik word ook regelmatig gevraagd on reserve of mee te spelen bij een 
ander team. Mijn dagelijkse bezigheden zijn magazijn werkzaamheden, hobby’s van mij zijn 
wandelen en motorrijden. 

Jolanda 

Mijn naam is Jolanda Pelle en ik ben 60 jaar jong. Samen met Geo hebben wij 1 dochter Bianca 
en 1 zoon Thomas en 2 (bijna drie) kleinkinderen. Ik ben sinds mijn 11e jaar al bezig met korfbal. 
Begonnen in Zoetermeer en vanaf 1998 hier in Bergen op Zoom. Zelf speel ik geen wedstrijden 
meer.  
Ik ga dagelijks met veel plezier naar mijn baan als cateringsmedewerker. 
Ik heb altijd al veel vrijwilligerswerk gedaan en bij Scheldevogels is dit niet anders. 
Op dit moment als voorzitter TC, wedstrijdsecretaris en clubhuisbeheerder. De meeste mensen 
zullen mij wel kennen maar mocht dit niet zo zijn dan ben ik meestal op maandag, woensdag of 
zaterdag wel te vinden het clubhuis. 

Mandy 

Mijn naam is Mandy van Wijnen, ik ben 21 jaar en speel in de 
Senioren 1. Naast het korfballen en de HC, zit ik in de organi-
satie voor het jaarlijkse welpentoernooi. Ik ben op dit moment 
bezig met de studie voor HBO-verpleegkundige aan Avans 
Hogeschool in Breda en zit in mijn derde jaar. Hiervoor loop ik 
nu stage in het Bravis ziekenhuis.  
Sinds 2017 is de Horeca Commissie opgericht en ben ik ge-
vraagd hier aan deel te nemen. Ik werk sinds 2016 bij Het 
Strandhuys in Bergen op Zoom waar ik drie jaar met veel ple-
zier achter de bar werk. Met deze ervaring neem ik deel aan 
de HC. Ik richt mij binnen de HC vooral op het schoonmaak-
rooster en sta tijdens het veldseizoen op de woensdagavon-
den na mijn eigen training achter de bar. Daarnaast zijn we 
met de HC altijd bezig de kantine zo schoon, opgeruimd en 
gezellig mogelijk te houden. Heb je tips dan horen wij die 
graag!  

Groetjes, 

Mandy 
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Layla 

Ik ben Layla van Neck, 26 jaar oud, woon samen met Victor (van 
de AC) en korfbal sinds 2015 bij Scheldevogels in Senioren 2.  

Naast mijn inzet op het veld als speler zet ik mij ook in voor de 
vereniging als vrijwilliger. Zo coach en train ik momenteel de C1 
en ben ik lid van de HC, waarbinnen ik mijn steentje bijdraag door 
wekelijks met plezier achter de bar te staan. 

Joke 
Mijn naam is Joke Luisterburg en ik ben 57 jaar oud. Mijn eerste kennismaking met korfbal 
dateert uit mijn jeugdjaren nl. bij E.L.K.V. uit Etten – Leur. 
Ik ben getrouwd met Peter (die traint bij kombifit) en we hebben twee dochters Yvette en Bri-
gitte. Ik ben weer in aanraking met de korfbal gekomen, omdat Yvette en Brigitte allebei zijn 
gaan korfballen. Yvette is gestopt met korfballen, maar Brigitte korfbalt nog steeds. Toen de 
kinderen wat ouder werden heb ik zelf nog een aantal jaren in het vierde gespeeld. Ik ben 
gestopt met spelen i.v.m. blessure gevoeligheid. Ik ben wel op andere manieren actief bij de 
vereniging. Met Ilja samen heb ik een aantal jaar de kangoeroe klub training gegeven. Op dit 
moment doe ik samen met Jolanda het wedstrijd secretariaat. Ook ben ik lid van de horeca 
commissie en in maart help ik mee met de jaarlijkse rommelmarkt. Wel vind ik het jammer 
dat er weinig gegadigde zijn om af en toe een uurtje kantine dienst te draaien.  
Mis in de winter wel altijd de kantinediensten, vindt vooral de contacten die je hebt  met de 
leden, ouders en iedereen die binnenkomt heel gezellig. 
Met de HC regelen we van alles bv. inkoop, schoonmaakrooster, bardienstrooster. 
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� 	Van	Yvonne.	
De letters X en Y 

Beste Scheldevogelsleden en – geïnteresseerden, 

Deze keer ben ik toe aan de letter X, maar omdat daar maar één woord van in het woorden-
boek staat doe ik de Y er ook maar bij. Meestal komt er wel iets voorbij wat bij de letter past, 
maar nu is dat wat lastig. Gelukkig heb ik wel iets voor de Y, want laat ik nou toevallig Yvon-
ne heten. Wees niet bang, ik ga niets over mezelf vertellen, jullie weten al genoeg. Dan maar 
naar dit weekeinde. Een gezellige driekamp waarbij jammer genoeg in de laatste wedstrijd 
Eline zich behoorlijk blesseerde. Ik hoop dat het meevalt! En gisteravond was er natuurlijk de 
Crazy Bingo. Een naar mijn mening heel gezellige avond, zeker omdat er zo veel mensen 
waren gekomen. Gezellig met mooie spelletjes tussendoor en een mooie vogeltjesdans voor 
een valse bingo. We konden er allemaal hartelijk om lachen. Nikki en Victor, prima georgani-
seerd deze avond! Ik hoop dat jullie weer een keer met zo’n leuk idee komen want zowel de 
pub quiz als deze avond smaken naar meer. 

En dan nog even over het einde van de zaalcompetitie, want de vorige keer schreef ik nog 
dat wij geen kampioenen hadden, maar op de laatste dag werd ons tweede kampioen. En 
dat zonder zelf te spelen! Gefeliciteerd hiermee! En de dank gaat ook een beetje uit naar 
Zeeuws Grijsje. Willen jullie weten wie dat is? Hij fluit altijd op ons mix-toernooi………. 

En dan nu de woorden met een X en een Y 

X-iting; Modieuze opdruk, kreet doelend op korfbal. Ach ja, ze moesten toch een woord 
hebben met een X? Ik denk dat het over shirtjes gaat of zo. Bij ons staat er gewoon de club-
naam op en de sponsor, wel zo netjes denk ik. Soms zie ik andere opdrukken, meestal gere-
lateerd aan een toernooi wat gespeeld is. Over de kleur van de shirts maar geen woord, wij 
spelen gewoon in het blauw met rode reserve-shirts toch? 

Yelwedstrijd; Nevenactiviteit, waarbij de leden uitgedaagd worden om zoveel mogelijk sup-
portersyels te bedenken. Leuk gevonden, maar niets om over na te denken hoor, AC! 

Yes!; Uitroep van tevredenheid. Daar hoef ik niets bij te zeggen denk ik, alhoewel ik gisteren 
wel een beetje zo’n sfeer proefde toen de assistent van Robert ging coachen. 

Yatzehen; Spel met dobbelstenen, geschikt als nevenactiviteit vaak in combinatie met kla-
verjassen. Ach klaverjassers, ik heb dit niet bedacht hoor. Gaan jullie gewoon eenmaal in de 
maand op vrijdag klaverjassen, dan laten we dat yatzehen gewoon zitten. 

IJskorfbal; Het spelen van korfbal op het ijs, c.q. met schaatsen er onder. Ik wist niet dat dit 
bestond, maar ik vind het wel een leuk idee voor een verassende activiteit AC. Moeten jullie 
wel even een ijsbaan regelen op het kunstgras! 

IJver; Bepaalde mate van inzet, die bevorderend is voor het resultaat. Ja natuurlijk. Gelukkig 
hebben we dat terug gezien in de laatste wedstrijd van ons eerste, waarin door de gezamen-
lijke ijver alsnog de winst werd behaald in de tweede helft. Als publiek genoten we daar van, 
dus doen jullie dat maar vaker. 

Y-patroon; Spelpatroon in 2-1-1 vorm, zie ook aldaar. Dat begrijp ik niet helemaal, dus in het 
woordenboek gezocht bij aldaar, maar niets gevonden. Weet iemand wat er bedoeld wordt? 

Ik wens jullie allemaal veel plezier de komende twee weken en daarna sluit ik af met de laat-
ste letter, de Z. Hebben jullie nog een vraag of opmerking, ik sta tegenwoordig op maandag 
achter de bar, dus dan kun je ook wat tegen me zeggen of aan me vragen. 

Sportieve groeten van Yvonne (yvdheuvel79@hotmail.com) 
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� 	Chauffeursschema.	
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