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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+3 +32485478410
Pieter Breughelstraat 26 Thymen Stolk 1+2 06-45230441

4625 BH Bergen op Zoom Bianca Pelle 3 06-20923834
secretariaat@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 B 06-28845231

Leden Ellie Groeneveld C 0164-251375
Justine Weijenberg Layla van Neck C 06-21131967
Gertjan Room 06-51379826 Maaike Pilanen D 06-21975075

Ledenadministratie Janita Room D 06-17878280
Jan Groeneveld Jolijne Pilanen E1 06-28290732
ledenadministratie@scheldevogels.nl Dagmar Boschman E2 06-24673403

Technische Commissie Jara Moes E2 06-28882389

Jolanda Pelle 0167-540714 Kyona Moes F 06-14461294
tc@scheldevogels.nl 06-22392895 Ilja Kalle KK 0164-265173

Wedstrijdsecretariaat Brian Uit den Bosch KK  
Jolanda Pelle  Senioren 0167-540714    

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 maand ( vanaf 1-7-2007 )

Spelende leden

PR Commissie      t/m 11 jaar € 7,-
Maarten Van der Graaf 06-21510797 12 t/m 15 jaar € 8,-

pr@scheldevogels.nl 16 t/m 18 jaar € 9,-

Onderhoudscommissie 19 + € 12,-
Geo Pelle 06-22800869 Niet spelende leden

Donateurs ( minimaal ) € 3,-

Horecacommissie Trainende leden, KF en KK € 5,-
Mark Franken 06-10825987 Rustende leden € 3,-

Inschrijfgeld ( eenmalig ) € 7,-

Clubhuis Verplicht verzekering per jaar is verwerkt in de contributie

Staakberg 4a 0164-250389 te betalen op:
4613 BL Bergen op Zoom IBAN nummer NL 58 INGB 0001580367

t.n.v. Scheldevogels, Bergen op Zoom

www.scheldevogels.nl
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� 	Ac$viteiten.	
23-09-2018  Krantje nr. 4     PRC 
 
05-10-2018  Inleveren Kopij Krantje nr. 5   PRC 
07-10-2018  Krantje nr. 5     PRC 
12-10-2018  Klaverjassen     HC 
19-10-2018  Inleveren Kopij Krantje nr. 6   PRC 
21-10-2018  Krantje nr. 6     PRC 
24-10-2018  Halloweenmiddag jongste jeugd  AC 
27-10-2018  Halloweenparty    AC 

01-11-2018  JAV      Bestuur 
02-11-2018  Inleveren Kopij Krantje nr. 7   PRC 
04-11-2018  Krantje nr. 7     PRC 
10-11-2018  Welpentoernooi     - 
16-11-2018  Klaverjassen     HC 
16-11-2018  Inleveren Kopij Krantje nr. 8   PRC 
18-11-2018  Krantje nr. 8     PRC 
25-11-2018  Sinterklaasmiddag     AC 
30-11-2018  Inleveren Kopij Krantje nr. 9   PRC 

02-12-2018  Krantje nr. 9     PRC 
14-12-2018  Inleveren Kopij Krantje nr. 10   PRC 
16-12-2018  Krantje nr. 10     PRC 
21-12-2018  Klaverjassen     HC 

� 	Van	de	P.R.	
Binnen de PR commissie hebben enkele wisselingen plaatsgevonden, die ik graag nog even via deze weg 
met jullie deel. Aan het einde van het afgelopen seizoen hebben Geo Pelle en Mariska Hage afscheid ge-
nomen van onze commissie. Ik wil hen bedanken voor hun inzet voor de commissie in de afgelopen jaren.  

Geo heeft de commissie vele jaren ondersteund, ook in de tijd dat hij nog voorzitter was. Nadat hij stopte 
als voorzitter van de vereniging nam hij officieel plaats in de commissie. Als specialist op sponsorgebied 
bracht hij jaar op jaar prachtige financiële opbrengsten binnen voor onze vereniging, regelde o.a. hij dat 
bijna alle teams in mooie sponsorkleding rondlopen en zette hij zich in voor nog véééle andere geldwer-
vende taken binnen de PR commissie, zoals Jantje Beton, Grote Clubactie, de (papier)containers op de 
Staakberg, wedstrijdsponsors, enz enz. Geo, nogmaals heel erg bedankt voor je tomeloze inzet! 

Mariska trad enkele jaren geleden toe tot onze commissie en heeft zich bezig gehouden met allerlei taken 
in onze commissie. De digitale en "ouderwetse" communicatie vanuit onze vereniging heeft in de afgelopen 
jaren mooie sprongen voorwaarts gemaakt, onder andere door Mariska's inzet. Intagram, Facebook en 
ClubTV maken inmiddels een vast onderdeel uit van onze communicatiemiddelen. Ook jij bedankt voor je 
inzet voor de vereniging. 

Naast het feit dat we 2 leden uitzwaaien, verwelkomen we ook een lid: Lucas van de Velde versterkt sinds 
kort onze commissie. Welkom, Lucas! 
Met Lucas erbij bestaat de commissie momenteel uit Timothy Hylkema, Lucas van de Velde en Maarten 
van de Graaf. We zijn nog op zoek naar 2 nieuwe leden voor de commissie. Spreek een van ons even aan 
als je interesse hebt! 

Namens de PR Commissie, 
Maarten van de Graaf 
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� 	Van	de	T.C.	
Hallo allemaal, 

Aanstaande 10 november staat het jaarlijkse Welpentoernooi op het programma. De organi-
satie is al weer druk bezig met de voorbereidingen. Hierbij hebben wij jullie hulp hard nodig!  
Wij zijn opzoek naar vrijwilligers die ons overdag kunnen helpen bij de volgende activiteiten: 

•Van 9:00 – 15:00 uur: begeleiders bij een spel 
•Van 9:30 – 12:00 uur: begeleiders kangoeroeprogramma 
•Van 9:00 – 15:00 uur: scheidsrechters 
•Vanaf 13.00 uur: opruimploeg en grote hindernisbaan opzetten 

Als je heel de dag aanwezig kunt zijn is dat erg fijn! Heb je nog broertjes of zusjes of ken je 
iemand die buiten de vereniging om ook graag wilt komen helpen, is iedereen welkom.  
Wil je ons komen helpen, meld je dan aan bij Jantine (06-44043831) of Mandy 
(06-20826289) 

Verder zijn wij opzoek naar een aantal attributen voor de aankleding van de kleedkamers en 
de spelletjes. Het gaat om de volgende attributen: 

•Verschillende maten dozen (schoenendozen, verhuisdozen, enz.) 
•Wc-rollen 
•Reisboeken 
•Routekaarten 
•Wereldkaart  
•Strandballen  
•Prikbord (te leen) 
•Koffers (te leen) 
•Vlaggen van landen (klein of groot) 
•Stempels 
•Knikkers 
•Klompen (te leen) 
•Ballonnen  

Heb je één of meerdere van bovenstaande attributen of andere spullen in huis, die te maken 
hebben met reizen of refereren naar andere landen en die wij mogen gebruiken/ lenen, laat 
het dan weten aan Jantine of Mandy! 

Alvast bedankt en hopelijk tot dan! 

Groetjes, 

Organisatie Welpentoernooi 2018 

	

"4



� 	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		
Voor	de	grote	schoonmaak	op	zaterdag	3	november	hebben	we	nog	handen	nodig.	Kan	je	deze	dag	
komen	helpen	geef	je	dan	op	bij	Mandy	(06-20826289).	
Wordt	de	wijziging	niet	aan	mij	doorgegeven	en	kom	je	niet	opdagen,	dan	
wordt	je	automa$sch	ingedeeld	voor	de	grote	schoonmaak!!	  

Donderdag	27	september:	 	 	 	 Donderdag	4	oktober:	
Michaël	 	 	 	 	 	 Sanne	
Victor	(sleutel)	 	 	 	 	 	 Leander	(Sleutel)	
Marco	 	 	 	 	 	 	 Chantal	
Nadine	 	 	 	 	 	 	 Creighton	
Tim	W.	 	 	 	 	 	 	 Kyona	
Fred	 	 	 	 	 	 	 Judith	

Donderdag	11	oktober:		 	 	 	 Donderdag	18	oktober  
Wouter	(sleutel)	 	 	 	 	 Tim	H.	
Yvonne	C.	 	 	 	 	 	 Janita	
Loes	 	 	 	 	 	 	 Bas	D.	(sleutel)	
Yvonne	v.d.	H.	 	 	 	 	 	 Riaan	
René	 	 	 	 	 	 	 Peter	L.	(KF)	
Carla	 	 	 	 	 	 	 Gertjan	

Donderdag	25	oktober:		 	 	 	 Zaterdag	3	november:		 	 	 	
Paul	v.	V.	(sleutel)	 	 	 	 	 GROTE	SCHOONMAAK	
Kiki	 	 	 	 	 	 	 Mark	
Nienke	 	 	 	 	 	 	 Mandy	
Maaike		 	 	 	 	 	 Layla	
Jens	 	 	 	 	 	 	 Jolanda	
Jasper	 	 	 	 	 	 	 Joke	
	 	 	 	 	 	 	 Timothy		 	
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� 	Van	de	A.C.	

Halloween!! 
Op woensdag 24 oktober organiseert de AC iets leuks voor jullie! 

Na de training in de middag willen we graag met jullie pannenkoeken versieren. 
Niet zo maar pannenkoeken… maar Halloweenpannenkoeken! 
Heb je zin om met ons mee te doen? 
Lever dan dit strookje in bij Eline of Bianca 
Heb je een vriendje, vriendinnetje, broertje of zusje dat ook graag mee wilt doen? Laat het ons weten op dit 
strookje.  

Aanstaande woensdag wordt het strookje ook nog uitgedeeld! 

Naam: ………………………………………………………………………………….. 

Ik neem iemand mee:……………………………………………………………………………………………….. 
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� 	Van	de	P.R.	
DE GROTE CLUBACTIE IN VOLLE GANG! 

Beste leden van Scheldevogels, 

Op 15 september is de Grote Clubactie weer gestart. Tijdens 
de Grote Clubactie is het de bedoeling om zoveel mogelijk 
loten te verkopen. Elk lot levert de vereniging geld op en na-
tuurlijk maakt de koper zelf ook kans op mooie prijzen. 

Hoe werkt het? 
De loten kosten per stuk € 3,00 en van elk lot gaat € 2,40  
direct naar onze vereniging. Het geld dat hiermee wordt 
opgehaald wordt gebruikt om allerlei leuke en leerzame dingen 
te bekostigen, zoals het jeugdkamp, materialen voor trainingen en het sinterklaasfeest. 

De leden van de Kangoeroe Klup en jeugdleden van de F tot en met de A ontvangen een envelop met 
daarin 3 loten, een eenmalige machtigingsboekje en een brief met uitleg. De bedoeling is dat de loten wor-
den verkocht aan bijvoorbeeld vrienden, familie of buren. Zo draagt iedereen zijn steentje bij aan extra in-
komsten voor de vereniging. Jijzelf of je ouders kunnen de loten uiteraard ook zelf kopen. De opbrengst 
van de verkochte loten kan in de envelop worden gestoken, waarna de envelop weer kan worden ingele-
verd voor 27 oktober of eerder bij iemand van de PR commissie of bij Jolanda achter de bar. Eventueel 
niet-verkochte loten kunnen geretourneerd worden.  
We gaan er wel van uit dat iedereen minimaal de 3 contante loten kan verkopen.  

Prijzen 
Alle verkopers die meer dan 20 loten verkopen krijgen bovendien een voucher voor 1 gratis entreekaart  
voor Bobbejaanland (in combinatie met 1 volbetalende persoon, Body Worlds, Optisport of Avontura. Het 
jeugdlid die de meeste loten verkoopt krijgt een Scheldevogels trainingsshirt met bedrukking van je 
naam! 

  

Het jeugdteam dat gemiddeld per teamlid de meeste loten verkoopt, mag met het hele team frietjes gaan 
eten in het clubhuis. 
Wil je meer loten hebben, dan kun je die aanvragen bij iemand van de PR commissie. 

Indien je nog vragen hebt, kunt je ook bij ons terecht. 
Veel succes! 

De PR commissie:  Maarten, Timothy en Lucas 
Emailadres: pr@scheldevogels.nl 
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� 	Van	de	T.C.	
 

Hier is het overzicht weer van het spelregelbewijs. We vallen stil. De afgelopen weken is er weinig veran-
derd, bij deze personen. Ik ontvang graag informatie als er problemen zijn, als we vastlopen etc. Hopelijk 
is het volgende overzicht positiever en zijn er personen die het bewijs hebben gehaald / behaald. 

Grt. Tommy (scheidstom@ziggo.nl)  

Laatste update: 23-09-2018  
  

Team Naam Level Team Naam Level

Sel. Justine 5 B1 Dagmar 2

Sel. Yvonne 3 B1 Bregje

Sel. Tim	H. B1 Ilya 1

Sel. Bianca

4 Kiki Examen

4 Riet

4 Brigitte 5

4 Jens 2

Wijziging	t.o.v.	laatste	keer
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� 	Van	Yvonne.	

De letter M 

Beste korfballers,  

We zijn allemaal weer lekker op gang in het nieuwe seizoen. Ik kan niet iedereen volgen, maar heb wel 
vastgesteld dat ons eerste team mooi op de tweede plaats staat. Prachtig, de mooie wedstrijd tegen KVK 
en gisteren gewonnen van Seolto. Tja, ik had al gezegd dat jullie van hen konden winnen. Laat het nu vol-
gende week ook maar tegen Blauw Wit zien, die vond ik ook niet zo heel sterk ogen. Ik ben toe aan de let-
ter M, voor Leander: dat is een medeweggebruiker. Meer hoef ik denk ik niet te schrijven. Toch dames? 

Maar dan nu over naar letter: de letter M. 

In het korfbalwoordenboekje vond ik de volgende mooie woorden: 

Matbal: Bepaalde trainingsvorm, waarbij de korfbaldoelen vervangen zijn door matten. Dat woord kende ik 
niet, maar ik ben heel benieuwd naar dit spel. Ik hoop dat de trainers het hebben meegekregen in hun op-
leiding. Dus: verras ons eens trainers! 

Meuhookro: Naam van de gefingeerde radijzenkwekerij, waarvoor geen ruimte was in de sponsoring re-
glementen (jaren zeventig). Een woord dat natuurlijk niemand kent. Tja, vroeger was niet alles beter denk 
ik. 

Midwintersummercelebration: Speciale feestavond, waarbij de gasten in wintertijd op zomerse wijze ge-
kleed het feest meemaken. Onze AC heeft leuke ideeën, maar deze heb ik nog niet voorbij zien komen. 
Hoewel, het brengt me wel op een idee voor de gala-avond! 

Miscommunicatie: Foutief, onvolledig of helemaal niet doorkomende contacten. Een logisch woord wat 
we allemaal wel kennen. Maar of het nou altijd met korfbal te maken heeft? Ik zie wel meer miscommunica-
tie om me heen. 

Moffies: Handschoentjes, waaruit de vingertopjes zijn weggeknipt. Bij koud weer (heel) soms gebruikt door 
topschutters. Dat is natuurlijk en heel mooie definitie van hiervan. Ik heb ze ook en gebruikte ze op het veld 
in de wintermaanden. Dat weten niet veel mensen want wij trainden altijd alleen buiten. Als ik de omschrij-
ving lees moet k wel een glimlachen. Om mij nou een topschutter te noemen. 

Ik ontvang nog altijd graag jullie reacties op mijn mailadres: yvdheuvel79@hotmail.com. En voor de ko-
mende weken wens ik jullie weer heel veel plezier en succes op de korfbalvelden. 

Vriendelijke groeten van Yvonne 
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� 	Chauffeursschema.	
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