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Assurantiekantoor van Weelden biedt een complete serie
kwalitatief hoogwaardige schadeverzekeringen voor:

WONEN s GEZIN s VERKEER s RECREATIE

Verzekeringen kunnen zowel los worden afgesloten
of in een aantrekkelijke Mantelpolis.
Op www.akvw.nl vindt u ons complete verzekeringspakket.
Interesse? Bel of mail onze assurantieadviseur voor
vrijblijvende informatie of afspraak.
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6866 CM Heelsum

Tel. +31 (0)317 399 105
Fax +31 (0)317 399 109
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www.akvw.nl
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Terrein: Wilhelmina Sportpark te Heelsum – tel. clubhuis: 0317 313 903
Hoofdbestuur:
Voorzitter:

Jan Streefkerk, Koningserf 20, 6866 ES Heelsum,

Tel 0612 956 246

Secretaris:

Rinus Tijssen, Tamboer 161, 6866 EH Heelsum

Tel 0317 318 205

Wedstrijdsecr.:

vacature

Penningmeester:

Stephan Wolff, Vendelier 35, 6866 EN Heelsum,

Tel 0317 315 236

Commissaris TZ:

Rik KerkhofKoningserf 4, 6866 ES Heelsum,

Tel 0622 751 605

Commissaris:

Gerrit Beekhuizen, Drielse Dijk 11, Heteren

Tel 026 4722 368

secretaris@redichem.nl

Hoofdtrainer:

Maarten Kerkhof

Trainer 2e elftal:

Jan Ploeg

Contributies:

Rik van Maanen, rikvanmaanen@hotmail.com

Tel 0650 268 963

Vertrouwenspersoon: Harrie Kerkhof, harrie.kerkhof@hetnet.nl

Jeugdbestuur:
Voorzitter.:

Hans Willemsen, willemsenhans@hetnet.nl

Tel 0317 317 301

Secretaris:

Willem Smink, w.smink@wxs.nl

Tel 0317 310 520

Wedstr.secretaris:

Cor Rolloos, cor.rolloos@gmail.com

Tel 0317 311 901

Technische zaken:

Ton van de Bovenkamp, t.vdbovenkamp@kpnplanet.nl

Tel 0317 314 305

Comm. Activiteiten:

Berna Leertouwer, bernaleertouwer@kpnplanet.nl

Tel 0317 315 825

Commissaris:

Bert de Boer, lampjeb1978@gmail.com

Tel 0642 723 426

Ereleden:
J. Aalbers †
G. Krol †

J. van Almenkerk †
W. van de Spreng
J. Stoel

T. van de Bovenkamp
G. Visser †

VAN DE REDACTIE
Het eerste nummer van 2012 verschijnt nu, begin maart, juist als de
eerste echte wedstrijddag na de winterstop gespeeld is. De winter lijkt
voorbij en iedereen is blij het veld weer op te kunnen.
Deze editie is niet bijster vol. Op zich niet verbazingwekkend, wat is er
immers gebeurd sinds de Kerst? Ook is er niemand die zich waagt aan
voorspellingen of beschouwingen over de tweede seizoenshelft. Onze
voorzitter heeft zijn bijdrage geleverd, en die kan ik van harte
aanbevelen en hopen dat zijn woorden goed worden gelezen.
En mocht u het op de website gemist hebben, dan herhalen we hier het
verslag van onze gewaardeerde verslaggever Aad van Almenkerk.
Ditmaal niet van een voetbalwedstrijd van de Veteranen, een geslaagde
poging het edele tennisspel te beoefenen. Er waren ook enkele nietveteranen aanwezig, dat heeft de redactie zelf ondervonden. De
spierpijn is inmiddels weg. Leuke sport toch dat tennissen.
De rubriek Op Voorraad is wederom gevuld door Peter Schouten, die
hier de nodige tijd aan besteed en voor veel jeugd de drempel om te
gaan voetballen een stuk kleiner maakt. Dure spullen aanschaffen is op
deze manier niet nodig om de voetbalsport eens te proberen.
De jeugdactiviteiten-commissie laat ook van zich horen. Actie is hier wel
het goed woord. Er gebeurt veel bij Redichem!
De redactie wenst u veel leesplezier met dit clubblad.
Wim van Bruxvoort
CONTRIBUTIES CVV REDICHEM (bedragen per maand)
Met ingang van 1 januari 2012 bedraagt de contributie:
SENIOREN
JUNIOREN
PUPILLEN
NIET-SPELENDE LEDEN
bijdrage tenueverzorging senioren
bijdrage tenue jeugd

€
€
€
€
€
€

15,50
11,00
8,50
5,00
4,50
1,50

Rekeningnummer 35.50.13.770 t.n.v. CVV Redichem, Renkum.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel seizoen. Opzeggingen schriftelijk voor
1 juni van een kalenderjaar: CVV Redichem, Postbus 32, 6870 AA Renkum.

WILT U HIER (OF ELDERS IN
HET CLUBBLAD) UW
ADVERTENTIE PLAATSEN?
NEEMT U DAN CONTACT OP MET DE
SPONSORCOMMISSIE.

van Ingenweg 35
6871 EM Renkum
Tel. 0317-315251

Elektrotechniek Bosman

www.elektrotechniekbosman.nl
info@elektrotechniekbosman.nl
* Is bekend met woningbouw en kleine
utiliteit en levert daarvoor complete:
- Elektra installaties
- CAI installaties
- Telefoon installaties
- Data installaties
* De eerste offerte is altijd vrijblijvend
* Heeft een 24/7 storingsdienst

NOL MASTBERGEN
FIETSEN RENKUM - HEELSUM
Dorpsstraat 56
Renkum

Utrechtseweg 74
Heelsum

Enorme keuze in:

Bij Carlo ook veel:

* Gazelle fietsen
* Batavus fietsen
* Giant fietsen
* Koga Miyata Regiodealer
* Veel racefietsen + mountainbikes
* Kinderfietsen alle soorten

* fietskleding en schoenen
* regenkleding voor jong en oud
* verhuur van mountainbikes
* schaatsen alle soorten
* schaatsen slijpen op de
modernste machines van
Zandstra

HEB JE ONZE WEBSITE AL EENS BEZOCHT?
NOL MASTBERGEN FIETSEN IN RENKUM EN HEELSUM

VAN DE VOORZITTER
Beste sportvienden,
De bal rolt weer! Na een erg lange winterstop waarin ijs, sneeuw en kou
domineerden kunnen we weer de velden op. Tijdens de winterstop was
ook onze vereniging enigszins in de ban van de Elfstedentocht; zou hij
wel of niet verreden worden?
Enkele leden van onze vereniging hebben een lidmaatschap van de
Vereniging Elfstedentocht en waren ingeloot. Voor hen dus bijzonder
spijtig dat de vrieskou niet nog even een weekje door heeft gezet.
Ook de gezellige drukte van het carnaval is voorbij. Veel Redichemmers, en met name onze eigen Prins Hendrik de Eerste, zijn hiervan
deelgenoot geweest. Als ik zo her en der de foto’s bekijk zie ik veel
bekenden van onze vereniging genieten van dit feest.
Ook de druk bezochte nieuwjaarsreceptie ligt achter ons. Helaas geen
oliebollenwedstrijd maar een geweldige voetbalquiz werd gespeeld in
het clubhuis. Hilariteit en discussie alom over de de twee winnaars…
Tijdens de receptie werd teruggekeken op afgelopen (voetbal)jaar en
werden de leden Lex Maas en Erwin Vreeman benoemd tot Lid van
Verdienste en Jan Stoel tot erelid van Redichem.
Inmiddels hebben we de eerste wedstrijd na de winterstop weer
gespeeld. Ons eerste en tweede elftal gingen thuis onderuit in
spannende wedstrijden. Zure nederlagen want in beide gevallen was
Redichem met goed en verzorgd voetbal de (ver) bovenliggende partij.
Veel meer kansen krijgen dan de tegenstander en dan toch verliezen
voelt extra zuur. Geen drie punten maar voldoende aanknopingspunten
om veel vertrouwen te hebben in de komende wedstrijden.
Onze jeugdelftallen zijn gelukkig heel goed begonnen met de
najaarscompetitie. Eén elftal speelde gelijk, de andere elftallen die actief
waren namen drie punten mee naar huis. Een mooie start voor onze
jeugdelftallen!
In eerdere stukjes heb ik aangegeven dat er dringend behoefte is aan
redacteuren voor het clubblad maar helaas is hier nog niet positief op
gereageerd. Bovendien merken we de afgelopen jaren dat het steeds
moeilijker blijkt te worden om het clubblad te vullen met informatie en of

VOOR AL UW
SCHOENREPARATIES
SCHOENMAKERIJ

BRUGMANS
Dorpsstraat 115 - Renkum
Telefoon: 0317 - 31 74 56

aangeleverde stukjes leesvoer. Resultaat is dat u nu aan het lezen bent
in een wel erg dun gevuld clubblad. Gelukkig zijn er veel adverteerders
en sponsoren.
Wij zullen ons als vereniging dan ook de vraag moeten stellen of we met
het maken van het clubblad nog wel voldoen aan een behoefte, of dat
onze leden hier simpelweg minder tot geen behoefte meer aan hebben.
De komende periode zal de redactie samen met het bestuur kijken naar
deze ontwikkeling. Eén ding is zeker: tot het einde van het seizoen zal
het clubblad in ieder geval blijven bestaan.
Wellicht is het u opgevallen dat tussen de sportvelden de groenstroken
en bomen grotendeels geruimd zijn door de Gemeente Renkum. Dit
heeft alles te maken met het bezuinigingsbeleid dat door de Gemeente
is ingezet. Hierbij zal het sportpark en de daar aanwezige verenigingen
niet gespaard gaan worden.
Recent heeft het bestuur en de Gemeente een gesprek gehad waarin
de Gemeente heeft aangegeven dat zij genoodzaakt zijn besparingen
door te voeren. Vooralsnog beperkt zich dit tot onderhoud van het
sportpark.
Het ruimen van de groenstroken en minder onderhoud aan de velden is
hier helaas een uitvloeisel van. We hebben besloten dat de groenstrook,
de heg tussen het hoofdveld en de fietsenstalling, wel zal blijven staan.
Deze is zo karakteristiek en geeft de nodige beschutting tijdens de
wedstrijden voor onze supporters dat het voor ons niet bespreekbaar
was om deze te ruimen: gevolg is echter wel dat we de haag zelf
moeten onderhouden in de toekomst. Is er iemand met groene vingers
binnen onze vereniging?
Rest mij nog u allen de komende maanden veel voetbalplezier toe te
wensen!
Jan Streefkerk
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BoJa aannemingsbedrijf
al uw bouwkundige werken in één hand

*
*
*
*
*

nieuwbouw
verbouw
aanbouw
renovatie
onderhoud

vraag
vrijblijvend
een
offerte
aan

Industrieweg 18
6871 KA Renkum
tel. 0317 - 31 54 32
fax 0317 - 31 64 27
postmaster@boja-aannemingsbedrijf.nl
www.boja-aannemingsbedrijf.nl

etaria
f
a
c

de CITADEL

Kerkstraat 98, 6871 BM Renkum
Telefoon: 0317-312082, fax: 0317-318296

WILT U HIER (OF ELDERS IN
HET CLUBBLAD) UW
ADVERTENTIE PLAATSEN?
NEEMT U DAN CONTACT OP MET DE
SPONSORCOMMISSIE.

wij(s) op weg met afval…
Industrieweg 29

.
.

. Renkum . (0317) 319120 . www.woudenbergbv.nl

Hét adres voor:
Afvalcontainers voor bouw- en
sloopafval in diverse maten.
Inname van bedrijfs-/bouw-/
sloop- en tuinafval

.

Afhalen en bezorgen van:
zand
mijnsteen
potgrond

grind
compost
bemeste tuinaarde

KANTINEDIENST SELECTIESPELERS
10
11
12
13
14
15
16
17
18

5 maart
12 maart
19 maart
26 maart
2 april
9 april Pasen
16 april
23 april
30 apr Kon.dag

08 maart
15 maart
22 maart
29 maart
5 april
12 april
19 april
26 april
3 mei

Rowan Wildekamp
Martin van den Berg
Wouter van den Berg
Luke Boersma
Bram Boltjes
Bart Bovendeur
Bob Brussaard
Paul Dorland
Rob Hammer

Zorg dat je 45 minuten voor de training de kantine opent. Maandag dus
om 19:45 uur en donderdag om 20:00 uur. Als je gaat omkleden doe je
de deur weer dicht. Wie er daarna met de sleutel naar binnen gaat is
jouw verantwoording niet. Na de training zorg je dat je z.s.m. weer
achter de bar staat.
Het tasje met geld en de sleutels is op te halen bij Rinus Tijssen,
Tamboer 61, 6866 EH, Heelsum. TIP: Arno en Jasper kunnen de sleutel
en het tasje bijna altijd voor je meenemen. Natuurlijk moet je dit wel
even afstemmen. Graag de volgende dag het tasje en de sleutel
afleveren bij Rinus.

VETERANEN KUNNEN OOK TENNISSEN
Toen ik vorige week zondag slaperig opstond voelde ik me brakker dan
na een zaterdagmiddag voetballen. Teveel bier zult u denken. Nou nee,
dat viel nog wel mee, maar de veteranen hadden de winterstop
onderbroken voor een sportief intermezzo. Geen oefenwedstrijd, dat
laten we graag aan de selectie over, maar een groots opgezet
tennistoernooi!
Zoals bekend bestaat de selectie van de veteranen uit een gemêleerd
gezelschap waaronder de al vaker in mijn stukjes genoemde Gerwin
Gruben. Het beroep van deze goalgetter is namelijk tennisleraar. Een
droombaan voor veel mannen want wie wil nu niet leuke huisvrouwen
sportief lesgeven? Maar dat moet je natuurlijk wel kunnen. Dat Gerwin
dit kan wist ik circa twintig jaar geleden al want toen heb ik al eens een
periode tennisles van hem gehad. Aangezien mijn toenmalige partner
wilde gaan tennissen leek het mij verstandig toch maar mee te gaan
gezien de reputatie van deze (toen nog) jonge tennisleraar. Gerwin

Een uitzendbureau
met uitzicht op
goed werk in alle sectoren
Uitzending/Detachering/
Pay-roll/Werving en Selectie/
Outplacement
Dorpsstraat 135
6871 AG Renkum
Telefoon 0317 - 31 01 24

www.bellevue-ub.nl

geeft bevlogen les ondanks de fysieke beperkingen en matige
kwaliteiten van veel van zijn leerlingen. Maar Gerwin is nog steeds
super fit en speelt zelf ook nog op een behoorlijk niveau. En daar
profiteren wij bij onze wedstrijden veelvuldig van.
TOERNOOI EN CLINIC
Het leek Gerwin leuk een tennistoernooi voor ons te organiseren en na
de bekendmaking hiervan stroomden de aanmeldingen dan ook binnen.
Natuurlijk konden andere Redichemleden ook hieraan deelnemen en
zodoende was er op een zaterdagavond in januari een leuke mix van
(oud-)Redichemleden en sympathisanten aanwezig. Nu was dat niet
vanzelf gegaan want natuurlijk waren er ook de nodige afmeldingen. De
meeste op het laatste moment dus maakte Gerwin’s mobieltje overuren.
Gelukkig niet voor niets want er stonden uiteindelijk 32 leden op de vier
tennisbanen die tegen elkaar vier maal een half uur gingen dubbelen.
Gerwin had het goed geregeld, duidelijke regels en een helder
programma, genoeg rackets en ballen, kortom, alles keurig voor elkaar.
Hij had rustig achter een tafeltje kunnen gaan zitten “managen”, maar zo
is Gerwin niet. Behalve vier partijen kregen we ook nog een echte
tennisclinic voor onze kiezen. Hierin liet Gerwin zien wat hij zoal in zijn
mars heeft. Hij speelden de ballen de hoeken in en moedigden ons
gedreven aan deze met strakke fore en backhands terug te slaan, en
dat viel eigenlijk wel tegen. Ook liet hij ons zien hoe je echt moet
serveren zodat degene onder ons die dachten dit kunstje ook te
beheersen hun plaats ook weer wisten. Toch lieten Jeff en Eric zien dat
ze de bal ook snoeihard over het net kregen. Niet geheel toevallig waren
dat ook de winnaars van dit toernooi waar ook semi-veteraan Frank
Bosscha het podium bereikte.
Er word vaak gezegd dat voetballers ook goed kunnen tennissen en dit
klopt redelijk. Het balgevoel is vaak wel aanwezig maar toch valt het
eigenlijk wel tegen om de bal lang in het spel te houden. Op TV lijkt het
zo gemakkelijk maar in het echt doet de bal vaak niet wat de arm wil.
Tja, dat geldt voor wel meer dingen natuurlijk maar dat is niet zo
belangrijk.
Wel belangrijk is het feit dat we een grandioos leuke avond gehad
hebben en daar verdient Gerwin alle complimenten voor. Zowel de
sfeer, organisatie en vooral zijn fanatieke clinics maakten deze avond

Sinds 1962
Trappen en Hekwerken
Restauratie
Siersmeedwerk

Knikarmschermen
Uitvalschermen
Screens
Rolluiken
Terrasoverkapping
Terraszonwering
Terrasverwarming

Grafmonumenten
Onderhoud en reparatie
Las- en montagewerk

Bezoek ook eens onze showroom of bel voor meer informatie of afspraak.
NIEUW! Naar eigen ontwerp
Zonweringverlichting

WAGENINGEN - Tel. 0317 - 425486 - www.tvandoorn.nl

TV beveiligingskast

Rolschermen tot 40 meter breed

Wij bewerken Staal - RVS - Aluminium

Dorpsstraat 147a - 6871 AG Renkum
Tel. 0317-31 35 21 - www.everts-weijman.nl

voor iedereen meer dan geslaagd. Het enige nadeel is de spierpijn een
dag later, maar ik hoorde dat ik niet de enige was met dat probleem.
WOMAN OF THE MATCH
Was er dan ook nog een MotM deze avond? Nou, nee. Kandidaten
genoeg hoor, de al eerder genoemde Eric (Willems) Jeff en Frank, de
soepel spelende Gerrit Beekhuizen die liet zien wat zijn (voormalig)
beroep is, de oerdegelijk spelende Jan Ploeg, en zo kan ik nog wel even
doorgaan. Nee, de MotM wordt eenmalig vervangen door een WotM.
Jaja.. een vrouw dus!
Normaal gesproken komen deze maar sporadisch voor in mijn stukjes
aangezien er maar weinig vrouwen onze wedstrijden bezoeken. Helaas,
zeg ik erbij uit de grond van mijn hart. Deze vrouw maakt daarop
regelmatig een uitzondering, volgt haar man al jaren gedurende zijn
voetballeven en neemt een belangrijke plaats in binnen onze club. Zo is
ze ook regelmatig achter de bar te vinden maar de laatste tijd neemt ze
ook vaak haar camera mee om daar heel leuke wedstrijdfoto’s mee te
maken. Zo ook deze zaterdagavond terwijl manlief zelf ziek thuis was!
Erg leuk, Diana. Dus is het mij een eer jou te mogen uitroepen tot WotM
deze avond (en nog bedankt voor de leuke foto die je van mij hebt
gemaakt, hij zit al in mijn plakboek, haha). Natuurlijk was dit allemaal
niet gelukt zonder onze collega veteraan Gerwin. Voor de laatste maal
nogmaals de complimenten, Gerwin. En natuurlijk blijf ik je weer gewoon
uitschelden als je een klote bal geeft. Wel hoop ik dat dit toernooi een
vervolg krijgt en jij wellicht nieuwe tennisleerlingen.
Aad van Almenkerk (artikel is eerder gepubliceerd op de website)

BEDANKJE
Middels deze weg wil ik u bedanken voor de bon die ik mocht ontvangen
nadat ik gestopt ben met het rondbrengen van de boekjes.
Groet,
Geurt Heijkamp

OP VOORRAAD
Neem bij interesse contact op met Peter Schouten, ook als u
sportspullen over hebt: 0317 316 367.
Voetbalschoenen
Adidas
Nike
Nike
Dutchy
Dutchy
Nike
Lotto
NY
Adidas
Puma
Nike
Nike
Diadora
Puma
Dutchy
Puma
Puma
Hummel rio super
Puma
Nike
Nike
Puma
Adidas
Nike
Adidas

3x
wit
zonder veters
zwart/rood
zwart/blauw
Ronaldinho

wit
total 90 III
2x

Wit
Nieuw
90

Tiempo

30
30
32
32
32
34
34
35
35
35
36
36
36
36
36
38 1/2
41
41 ( 7½ )
42
42 1/2
43
43
43 1/3
44 1/2
45 1/3

€ 4,00
€ 5,00
€ 4,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 4,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 5,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 15,00
€ 5,00
€ 4,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 3,00

31
36
40

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

Zaalschoenen
Adidas
Dutchy
Nike
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- gratis begeleiding bij aankoop van een nieuwe pand
- zeer scherpe vaste courtage's bij de verkoop van uw huidige pand
- variabele courtage op uur-basis ook mogelijk (voorwaarden in overleg)

Speciaal voor Redichem-leden of de ouders van jeugdleden

Makelaardĳ

Wij zijn aangesloten bij Stichting Erkend Hypotheek Adviseurs (SEH)
en staan onder toezicht van de Autoriteit Financiele Markten (AFM)

Geiëntegreerd financieel advies voor 50-plussers

50+ Advies

- lage 1 maands-variabele rente vanaf 3,52 %
(peildatum april 2011)
- uitwisseling van afsluitprovisies en rente-kortingen
- samenwerking met ca. 25 hypotheekverstrekkers en banken

Hypotheken

Ons uitgangspunt : realistische vraagprijzen tegen realistische courtage's

Makelaardij anno 2011 vergt een nieuwe manier van denken.

Uw huis al 1 jaar in de verkoop ? Zekerheden zijn ineens onzekerheden.

www.stoelenpartners.nl
0317 - 314671

Stoel & Partners

Voetbalshirts
Voetbalbroekjes
Voetbalbroekjes
Voetbalbroekjes
Voetbalkousen
Voetbalkousen
Trainingspak
Trainingspak
Trainingsjas
Trainingsjas
Trainingsbroek
Scheenbeschermers
Scheenbeschermers
Scheenbeschermers
Scheenbeschermers
Scheenbeschermers
Scheenbeschermers
Scheenbeschermers
Keepershandsch.
Redichemembleem

Overig
Masita, Redichem vorig model
Umbro blauw
Nike
dutchy zwart
Wit 2x
Zwart
Blauw jasje met 2 broeken
Redichem, jas en broek
Cruijff, geel/zwart
Pro Touch zwart/wit
Dutchy zwart
Nike 2x
Nike 90 blauw
Nike rood
wit rucanor
pro touch
stanno

XL
M
M?
116
35-38
36 en 40
110/116
4
164
128
140
S
S
Maat S
L

S
Maat 4

Stof, om op shirt of tas te naaien

€ 3,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 1,50
€ 1,00
€ 1,00
€ 5,00
€ 7,50
€ 3,00
€ 3,00
€ 2,00
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 1,00
€ 2.50
€ 2.50
€ 3.50
€ 0.50

GESLAAGDE FILMAVOND
Het was een hele gezellige avond en een leuke stoere film.
We werden verwend met popcorn, snoep en limonade. Voor de leiders
was er koffie of thee.
Wij willen de feestcommissie bedanken voor de geslaagde filmavond.
Wij hopen dat er volgend jaar weer een filmavond wordt gehouden.
Groeten van Sven Veenendaal namens het hele E1 team en hun
leiders.
(artikel
is
eerder
gepubliceerd
op
de
website)

krol-renkum
CV-installaties, loodgieters- en dakwerken
GAS
WATER
SANITAIR

C.V.
DAKWERKZAAMHEDEN
LOOD- EN ZINKWERKEN

Industrieweg 9 - 6871 KA Renkum

TEL. (0317) 31 26 81
WILT U HIER (OF ELDERS IN
HET CLUBBLAD) UW
ADVERTENTIE PLAATSEN?
NEEMT U DAN CONTACT OP MET DE
SPONSORCOMMISSIE.

Kids pagina
Moppentrommel
Er komt een man bij de kassa en zegt: ik wil een kaartje voor de
wedstrijd PSV-Feyenoord. Zegt de kassa juf; € 40,00 alstublieft.
‘hier heeft u € 20,00, ik ben maar supporter voor één ploeg!
Tijdens de geschiedenis les op school valt Jantje bijna in slaap.
Dat ziet de leraar en die zegt; ‘Hee wakker blijven, je zit niet in het
stadion!’
Wat is het toppunt van domheid?
Antwoord: Een doelpunt in de herhaling missen

Wist je dat …?
 Onze E-pupillen genoten hebben van een filmavond met popcorn!
 De F-pupillen zijn uitgenodigd voor een filmavond op vrijdag 2
maart a.s
 We op de website van Redichem onze kabouters in actie kunnen
zien tijdens het zaalvoetbaltoernooi
x Redichem op dit toernooi mooie resultaten heeft laten zien
x We als enige vereniging met 2 kabouterteams vertegenwoordigd
waren

WILT U HIER (OF ELDERS IN
HET CLUBBLAD) UW
ADVERTENTIE PLAATSEN?
NEEMT U DAN CONTACT OP MET DE
SPONSORCOMMISSIE.

Noteer in je agenda:
Woensdagmiddag 4 april (aansluitend aan de training)
Mogen alle kabouters en F-pupillen de paashaas
helpen zoeken naar zijn paaseieren! Jij komt toch ook?

Letterhussel……Weet jij wat er staat?
Ó GOLA

..A.

Ó LEEBSURS

. . . . . . .E.

Ó SERCO

S....

Ó OBLAVTE

.......

HOOFDSPONSORS JEUGD CVV REDICHEM
Aannemingsbedrijf H. van den Born b.v.
Kerkstraat 12 - Renkum - 0317-312243

o.a.
- nieuwbouw
- verbouw
- renovatie
- badkamers
- dakinspectie
- dakkapellen
- vervangen kozijnen

www.bornbouw.nl

