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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 B2 0164-251375
Justine Weijenberg Jacco Schillemans C 06-20969505

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 Dagmar Boschman E2 06-24673403
Jolanda Pelle 0167-540714 Jara Moes E2 06-28882389
tc@scheldevogels.nl 06-22392895 Kyona Moes F 06-14461294

Wedstrijdsecretariaat Ilja Kalle KK 0164-265173

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
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� 	Ac$viteiten.	
07-02-2019                      inleveravond spullen rommelmarkt                      PRC 
12-02-2019                      inleveravond spullen rommelmarkt                      PRC 
15-02-2019        Klaverjassen      HC 
15-02-2019        Inleveren Kopij krantje nr. 14    PRC  
15-02-2019                      inleveravond spullen rommelmarkt                      PRC 
17-02-2019        Krantje nr. 14      PRC  
25-02 t/m 02-03-19          Jantje Beton collecte                                           PRC 

01-03-2019                       Inleveren Kopij krantje nr. 15                              PRC 
03-03-2019                       Krantje nr. 15                                                      PRC 
08-03-2019                       inleveravond spullen rommelmarkt                     PRC 
08-03-2019                       Klaverjassen                                                       HC 
09-03-2019                       inleverochtend spullen rommelmarkt                  PRC 
10-03-2019                       Rommelmarkt                                                     PRC 
15-03-2019                       Inleveren Kopij krantje nr. 16                              PRC 
17-03-2019                       Krantje nr. 16                                                      PRC 
29-03-2019                       Inleveren Kopij krantje nr. 17                              PRC 
31-03-2019                       Krantje nr. 17                                                      PRC 

Belangrijke aankomende data: 
06-04-2019                      The Crazy Bingo                                                   AC 
08-06 t/m 10-06               Jeugdkamp                                                           AC 
11-06 t/m 15-05               Oranje Fonds Collecte                                          PRC 

� 	Van	de	H.C.	

Nieuws van uit de HC: 

De HC heeft samen met onze penningmeester naar de prijzen in de kantine gekeken. We moe-
ten helaas de prijzen van enkele artikelen verhogen. Het tap bier moest naar 2.00 euro dit von-
den we geen goed idee daarom hebben we gekozen om over te stappen naar flesjes Hertog Jan 
bier die we wel kunnen aanbieden voor €1.50.  

De wijn en martini gaat naar €1.75 . De flesjes rode wijn blijven wel €3.00 zo lang we deze kun-
nen inkopen voor de prijs die we nu betalen. De chips wordt verhoogd met €0.10 evenals de O2. 
en M&M wordt ook €0.10 duurder en de witte kit kat wordt €1.20. 

We zijn nog steeds op zoek naar mensen achter de bar voor woensdagmiddag, woensdagavond 
en voor de zaterdag .    

We zijn ook op zoek naar een redelijk nieuwe tablet mocht iemand deze over hebben dan hou-
den we ons graag aanbevolen. 
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� 	Van	de	A.C.	

Rommelmarkt 

Zondag	10	maart	staat	de	jaarlijkse	rommelmarkt	weer	gepland!	

Hee6	u	nog	spullen	staan	waar	u	niets	meer	mee	doet	of	in	de	weg	staan?		

Geef	ze	dan	aan	de	vereniging	zodat	wij	deze	op	de	rommelmarkt	kunnen	verkopen.	We	kunnen	nog	
genoeg	spullen	gebruiken.	

Voor	het	afgeven	van	deze	spullen	hebben	we	de	volgende	data:	

Donderdag	7	februari	tussen	20.00u	en	21.00u	

Dinsdag	12	februari	tussen	20.00u	en	21.00u	

Vrijdag	15	februari	vanaf	20.00u	

Vrijdag	8	maart	vanaf	20.00u	

Op	zaterdag	9	maart	gaan	we	inruimen.	U	kunt	tussen	10.00u	en	12.00u	nog	spullen	komen	brengen.	

Graag	inleveren	in	de	kanMne	op	de	Staakberg	

Kunt	u	niet	op	één	deze	dagen?		

Dan	kunt	u	contact	opnemen	met	Janet	van	Wijnen	0610070340	
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� 	Van	de	O.C.	
KORT NIEUWS VAN DE ONDERHOUDSCOMMISSIE 

Korfbalmaterialen in de zaal 

Een oefenpaal is kapot geraakt maar deze kon snel gerepareerd worden. 

Ook een wedstrijdpaal is kapot geraakt, deze is vervangen door een andere wedstrijdpaal die 
nog op de Staakberg aanwezig was. 
De kapotte paal zal binnenkort door de gemeente gemaakt worden. 

Een aantal keer zijn er ballen in de berging gevonden die niet in de kast opgeruimd waren. Dit 
waren korfballen nrs. 3, 4 en 5 gelukkig zijn er oplettende leden en beheerders die de korfballen 
weer in de kast opruimen. 

Daarnaast zijn er 2 blauw/gele korfballen verdwenen. Wie weet waar ze zijn of zijn deze met 
een ploeg meegenomen om bij uitwedstrijden in te schieten? 
Kijk even in huis, in je auto of ergens waar je korfballen kunt leggen en neem ze weer mee naar 
Tuinwijk. 

WEES ZUINIG OP ONS MATERIAAL EN ZORG NA AFLOOP VAN DE WEDSTRIJD EN TRAINING 
DAT ALLE MATERIALEN WEER OPGERUIMD WORDEN. 

BIJ VOORBAAT DANK VOOR JULLIE MEDEWERKING. 

NL-Doet 2019 
Ook in 2019 gaat Scheldevogels weer meedoen met NL-Doet. 
Zaterdag 16 maart 2019 gaan we weer aan de slag. 
We hebben bij NL-Doet weer een bijdrage aangevraagd en deze is ook toegekend. 
16 maart zullen we de verlichtingen in de keuken, voorraadmagazijn en de 2 bergingen voor de 
korfbalmaterialen vervangen door led-verlichting, hiervoor heeft NL-Doet de volledige bijdrage 
toegekend. 
Ook willen we het terras van het clubhuis en rond het kunstgrasveld weer onkruidvrij maken. 
Tevens zal er het een en ander worden schoongemaakt. 
Meer informatie over NL-Doet op 16 maart bij Scheldevogels volgt nog.  

De onderhoudscommissie. 
Gertjan Room, Jos Pilanen en Geo Pelle 
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� 	Van	Yvonne.	

De letter T 

Beste leden, 

Ik hoop dat jullie een mooi korfbalweekend hebben gehad. In ieder geval heeft ons eerste weer 
gewonnen, heel mooi. Dat heb als je de magische grens van twintig doelpunten weet te door-
breken. Doe je dat iedere week, dan eindig je hoog. Blijf zo doorgaan eerste. En Jaco ik hoop 
dat je blessure meevalt. Als we he over de letter T hebben, dan heb ik vandaag gezien waar die 
voor staan: tranen na een teleurstelling. Dat onze D de wedstrijd, nadat ze de gehele wedstrijd 
voor hadden gestaan met 4-5 verloor resulteerde in tranen bij Siobhan. En dat terwijl je zo goed 
speelde tegen die lange jongen! Mooi om dat bij je te zien, want het is dat fanatisme wat we zo 
hard nodig hebben: willen winnen hoe dan ook. Mijn complimenten voor jou en je hele team en 
tja, jammer dat ik als scheidsrechter er verder ook niets aan kon doen dat het zo liep. 

En da nu naar de letter T 

Tienen; Schuttersspel , waarbij het team dat het eerste tie doelpunten gemaakt heeft wint. Ik 
denk dat veel korfballers het wel kennen. Vroeger deden we dat heel veel als we toch op het 
veld ware om naar anderen te kijken. Gewoon twee korven opzetten en gezellig staan te schie-
ten. Goed voor je schot! Ik zie nog wel eens mensen met elkaar staan te schieten, maar ik weet 
niet of het dan altijd tot de tien gaat. 

Tobkorfbal; Vorm van korfbal waarbij niet al te beste resultaten worden behaald. Ik had niet 
verwacht deze term tegen te komen in het woordenboek. Overigens vind ik het wel negatief klin-
ken, dus laten we die maar snel vergeten. 

Tollen; wisselen van aangeef en afvang, zie ook reutje-teefje gedrag. Ja tollen kennen we alle-
maal wel, maar die omschrijving, waar gaat dat over? Dus in het woordenboek maar even terug 
gekeken. Reutje-teefje-gedraai; Veelal verfoeide vorm van het aanvalsspel, waarbij kort langs de 
medespeler heen gedraaid wordt om een betere afvangpositie te krijgen, zonder de aangeef te 
verliezen. Voor iedereen duidelijk denk ik? Zo niet, laat het dan weven weten, dan krijg je een 
uitgebreid antwoord van me. 

Trainingsspel; Spel dat gedaan wordt buiten competitieverband; microkorfbal is ooit begonnen 
als trainingsspelletje voor in de winterstop. Leuke omschrijving! En voor wie niet weet wat micro-
korfbal is: dat is spelen in de zaal in twee vakken zoals we dat nu nog steeds doen (vroeger 
hadden we immers buiten drie vakken, vandaar de term: micro). 

Tweezijdig spelbevriezen; Een voor het publiek afgrijselijk akkoord tussen beide teams om niet 
meer op het onderschepen van de bal te spelen; via de spelregels verboden. Dat krijg je als 
twee teams het over de stand eens zijn. Overigens zou ik niet weten waar in de spelregels staat 
dat het niet mag. Als je maar blijft aanvallen en af en toe schiet is er niets aan de hand wanneer 
je maar doet of je serieus bent. 

Heb allemaal veel plezier de komende weken en vergeet het neuzebal volgende week niet! 

Reacties en vragen (bijvoorbeeld over tollen) gewoon sturen naar mijn mailadres. 

Vriendelijke groeten, Yvonne (yvdheuvel79@hotmail.com)   
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� 	Chauffeursschema.	

De	wijzigingen	staan	in	ROOD	vermeld.	
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� 	Van	de	P.R.	

OUD FRITUURVET LEVERT GELD OP 

Iedereen kan zijn oude frituurvet en bakoliën inleveren in de container met de gele deksel die 
naast de grijze restafvalcontainer staat bij het clubhuis op de Staakberg.  
Graag alles in plastic flessen of jerrycan. 

Wij krijgen van Saver een bepaalde prijs per kilo wat de vereniging geld oplevert. 
 
Bedankt voor jullie medewerking.                                   
                                                                          

LEGE PLASTIC FLESSSEN,  KARTONNEN DRANKVERPAKKINGEN 
EN BLIKJES DRANK LEVEREN GELD OP 

Iedereen kan zijn lege plastic flesjes, kartonnen drankverpakkingen en blikjes 
drank inleveren in de container met de oranje deksel die naast de grijze restafval-
container en de gele oud frituurvetcontainer staat bij het clubhuis op de Staak-
berg.  
Graag alles leeg inleveren. 

Wij krijgen van Saver een bepaalde prijs per ingeleverde container wat de vereniging geld ople-
vert. 

Bedankt voor jullie medewerking.                                                                                     
                                                                                                            

OUDE KLEDING EN OUDE SCHOENEN LEVEREN GELD OP 

Iedereen kan zijn oude (sport) kleding en oude (sport) schoenen inleveren in de groen metalen 
container die op de parkeerplaats van de Staakberg staat.  
Graag alles in plastic zakken inleveren en de schoenen indien 
mogelijk aan elkaar vast maken. 
Wij krijgen van Saver een bepaalde prijs per kilo wat de vereni-
ging geld oplevert. 

Bedankt voor jullie medewerking.    
    
  
   
OUD PAPIER LEVERT GELD OP 
     
Iedereen kan zijn oud papier en karton inleveren in de containers voor oud papier die  
voor de groene kledingcontainer op de parkeerplaats van de Staakberg staan. 
De oud papier containers blijven permanent op de parkeerplaats staan. 
Wij krijgen van Saver een bepaalde prijs per kilo wat de vereniging geld oplevert. 
  

Bedankt voor jullie medewerking. 
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