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Redactie “Leeuwenkrabbels” 
 Redacteur: 
  Raquel Chapper 
  Tel: 06-39848591 
  e-mail: leeuwenkrabbels@hkvachilles.nl 
 Kopij Leeuwenkrabbels: 
  Olga van Reijn 
  e-mail: website@hkvachilles.nl 
  Vóór maandag 12.00 uur. 
  Opmerkingen “Leeuwencocktail”  
  ook graag melden aan Olga. 
 Redactie WAPC-nieuws 
  Olga van Reijn 
  e-mail: website@hkvachilles.nl 
  Kopij inleveren zondag voor 18.00 uur 
 Mutaties ledenlijst 
  Olga van Reijn 
  Kokosnootstraat 119 
  2555 XC Den Haag 
  Tel: 3.25.11.34 
  e-mail: ledenadministratie@hkvachilles.nl 
 Achilles online/social media 
  www.hkvachilles.nl 
  e-mail: website@hkvachilles.nl 
Dagelijks bestuur 
 Voorzitter 
  Wout Broers 
  Tel: 06-46118283 
  e-mail: wout.broers@hkvachilles.nl 
 Secretaris 
  Arthur Bolder 
  Zaaihoek 28 
  2614 WX  Delft 
  Tel: 015-2131350 
  e-mail: arthur.bolder@hkvachilles.nl 
 Penningmeester 
  Roger Kalberg 
  Tel: 06-42206367 
  e-mail: roger.kalberg@hkvachilles.nl  
  Giro: NL03INGB0000178155 tnv HKV  
  Achilles 
  Steun HKV Achilles “Leeuwenfonds” 
  Giro NL25INGB0004846369 
 Contributie 
  Roel Westgeest 
  Tomatenstraat 67 
  Tel: 06-20367657 
  e-mail: contributie@hkvachilles.nl  
 Jeugdsportcoördinator 
  Suzanne Bohmers 
  e-mail: jsc@hkvachilles.nl 
 Vertrouwenscontactpersoon 
  Jolanda Muller 
  e-mail: jolanda150@hotmail.com 
  Marcel de Coninck 
  e-mail: marcel.deconinck@hkvachilles.nl 

Kantine/Afkeuringen 
 “De Vlonder” 
 Pomonaplein 71 
 2564 XT  Den Haag 
 Tel: 070-3684814 
Contactpersoon Kantinecommissie 
 René van Loon 
 Tel: 06-20427206 
 kc@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. Senioren veld (5 t/m 9) 
 Vacature 
 Wedstrijdzaken (alleen aanvoerders) 
 e-mail: wedstrijdzaken@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. A veld 
 Rianne van Groen 
 Tel: 06- 
 e-mail:rianne.vgroen@hkvachilles.nll 
Wedstrijdsecr. B/C veld 
 Majka Deurloo 
 Tel: 06-48530996 
 e-mail:majka.deurloo@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. D/E/F veld 
 Claudia Hollander 
 Tel: 06-24809068 
 e-mail:claudia.hollander@hkvachilles.nl 
Voorzitter TC 
 Frank Baars 
 Tel: 06-24670114 
 e-mail: tc@hkvachilles.nl  
Contactpersoon Scheidsrechters 
 Marinus Stulp 
 Tel: 06-46078121 
 e-mail: scheidsrechters@vrouwepomona.nl 
Contactpersonen Kangoeroes 
 Renee Lelieveld & Sita van Rooden 
 e-mail: kangoeroes@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Recreanten 
 Susan Middeldorp 
 Tel: 06-51031491 
 e-mail: recreanten@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Sponsoring/PR 
 Katrien Volleman 
 e-mail: sponsoring@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Tennis 
 Sjoerd Houwing 
 e-mail: tennisinfo@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Clubtenue 
 Mieke Deurloo & Desiree de Bruin 
 e-mail: clubtenue@hkvachilles.nl 
Activiteitencommissie 
 Marieke van Maldegem 
 e-mail: ac@hkvachilles.nl  
Materiaalcommissie 
 Ilan Verboom 
 e-mail: materialencommissie@hkvachilles.nl 

 

mailto:ledenadministratie@hkvachilles.nl
http://www.hkvachilles.nl/
mailto:roger.kalberg@hkvachilles.nl
mailto:contributie@hkvachilles.nl
mailto:wedstrijdzaken@hkvachilles.nl
mailto:tc@hkvachilles.nl
mailto:scheidsrechters@vrouwepomona.nl
mailto:kangoeroes@hkvachilles.nl
mailto:recreanten@hkvachilles.nl
mailto:sponsoring@hkvachilles.nl
mailto:tennisinfo@hkvachilles.nl
mailto:clubtenue@hkvachilles.nl
mailto:ac@hkvachilles.nl
mailto:materialencommissie@hkvachilles.nl


 3 
 

 
Inhoudsopgave: blz. 
 
Colofon 2 
 
Inhoudsopgave 3 
 
Hoofdartikel: Kerst in 2022 4 
 Creativiteit ontstaat niet achter je scherm 4 
 
Van het Bestuur: verslag 98e (digitale) JAV (deel 2) 7 
 Update corona maatregelen 8 
 
Activiteiten Agenda Senioren 9 
 
WAPC-nieuws 10 
 Agenda 10 
 Verjaardagenhoekje 10 
 
CR-nieuws De Grote Achilles Bierproeverij 11 
 De Achilles ThuisPubQuiz 13 
 
Pensionada  15 
 
Inzamelingsactie´s 18 
 
Happy New Year 19 
 
 
 



 4 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kerst in 2022 
************ 

 
Terwijl er voor het eerst weer eens sprake was van een koude en sneeuwrijke Kerst, wat bij velen tot een gevoel van 
nostalgie leidde, was Tim hier helemaal niet blij mee. Mooi was het natuurlijk wel. Maar ook erg koud. Die verrekte 
oostenwind waar zelfs zijn dikke winterjas niet tegen bestand was. De sneeuw die weliswaar het landschap  in fraai wit 
veranderde, maar ook steenkoude  voeten veroorzaakte. 
 
Nee voor Tim hoefde het niet. Nog erger werd het omdat hij zojuist een alarm had ontvangen. Dat betekende voor 
hem dat hij de deur uit moest. En snel ook. Dus hij doofde de Kerstboom en pakte zijn fiets om spoorslags naar het 
veld te trappen. Hij was sinds een aantal maanden de beheerder van het in het voorjaar verrezen clubgebouw. Een 
prachtig bouwsel. Smaakvol ingericht door de leden zelf.  
 
Terwijl hij zo hard vooruit probeerde te komen als de sneeuw dat toeliet, had hij ook oog voor de feestelijke in 
kerstsfeer uitgedoste ramen. Wansmakelijk in normale tijden, maar in deze periode stemmig. Het zette hem ook aan het 
denken over die moeilijke en vooral ook lange fase die vooraf was gegaan aan wat nu een wonderschoon clubhuis is. 
 
Al in 2009 waren de eerste gesprekken hierover. Maar het zou tot juni 2022 duren aleer het opgeleverd werd. Hij 
herinnerde zich nog dat in maand december van het verschrikkelijke jaar 2020 de voorzitter verpakt in een kerstachtig 
verhaal de leden liet weten dat de sloop van de zwaar in verval geraakte kantine op of rond 7 januari zou starten. 
Eerst zien en dan geloven was de reactie geweest. Voorstelbaar na zovele jaren van wachten. Zeker omdat hij eraan 
toegevoegd had “ijs en weder dienende”. 
 
Maar het was wel gelukt, niet precies op die 7e januari, maar wel vlak daarbij. Tim kwam aan op het veld en zag van 
verre de oorzaak van het alarm. De Achilles kerstboom brandde. Althans de lichtjes waren nog aan. Na het Kerstdiner 
was de organisatie die vergeten te doven. 
 
Hij liep naar binnen, zette het stille alarm af en doofde de boom, maar niet eerder dan dat zijn blik langs de foto van de 
opening was gegleden. In juni 2022 was het geweest. Op tijd voor het spetterende jubileum. Terwijl hij de trap afliep 
mompelde hij nog “Achilles, meer dan een club”. 
 
Wout Broers 
 
 
 

Creativiteit ontstaat niet achter je scherm 
************************************* 

 
Ik doe niet zoveel meer. Nou ja... ik loop een rondje en haal de benodigde boodschappen. Afgelopen vrijdagavond kon 
ik vanaf de bank meeluisteren wat er op de JAV werd gemeld. De prachtige antwoorden van Jeanette over haar passies 
en toegevoegde waarde binnen de KC. Harold die een tweetal leuke feitjes ertussendoor prikte. Een paar leden die in 
een andere JAV vergadering zaten. En dat was het dan.  
 
Waar een tijdje terug uren over Gulpener kon worden vergaderd, was het deze keer binnen dertien minuten (waarvan 
tien minuten wachten op leden) afgesloten. Het was niet het klapstuk van de week. Mijn hoogtepunt van de week was 
het plaatsen van de piek op de kerstboom. Voor sommige is de piek een taboe, maar niet voor mij. Lekker shinen daar 
bovenaan! 
 
Tussen alle activiteiten door werk ik een beetje. Vanuit huis. Geregeld zit ik aan de keukentafel, maar vaak achter een 
bureau en soms relaxed op de bank. Het werken op afstand heeft zo zijn voordelen, en het bracht relatieve rust in de 
drukke periode die we net hebben meegemaakt. Onze zoon Finn werd geboren op 29 september 2020 en wij zijn uit de 
Vlierboomstraat verhuisd. Waarheen? Vroondaal! Zoals de meeste Vruchtenbuurtjes. Het was een drukke en tegelijk 
een rustige periode. 
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Maar, ik mis net als zo velen iets. Zowel in het leven als op het werk heeft iedereen behoefte om andere mensen te 
ontmoeten. Sinds een paar maanden kunnen miljoenen werknemers alleen online verbinding maken met hun collega’s. 
Welke gevolgen zal deze fysieke afstand zal hebben? 
 
Ik denk niet dat werk kan zonder de fysieke aanwezigheid. Ten eerste, omdat we beter 
werken als we niet alleen in een hoek staan. Op kantoor hangt een energie, kennis en 
ervaringen worden tijdens de koffie spontaan gedeeld en de roddels over andere 
collega’s helpen je op weg om die vervelende taken af te maken.  
 
We merken een blik op het gezicht van een collega waarop we reageren, we voelen 
ons vrij om iemands aandacht te trekken of stilletjes om hulp te vragen. We kunnen 
ook onenigheid of kritische afstandelijkheid uiten. Hoe voeg je bijvoorbeeld een 
vleugje humor of ironie toe in een online webinar? We moeten elke keer dat we een 
grapje willen maken op een knop drukken. ‘’Halloo, ben ik te verstaan? Kunnen jullie 
mij zien? Hoe deel je ook alweer je scherm?‘’ Tegenwoordig niet meer ongewoon. 
 
Ten tweede hebben creativiteit en innovatie een beetje "wrijving" en spontaniteit 
nodig om te gedijen. Het proces moet tot stilstand komen: dit betekent aarzelen, 
luieren, improviserende oplossingen, dingen fout doen, achterlopen op schema... 
Verloren tijd is winst voor later. Maar bij werken op afstand volgt de ene taak de 
andere naadloos op, zonder te worden onderbroken, ondervraagd of uitgedaagd. 
 
Wat we nu doormaken, herinnert ons eraan dat werk niet simpelweg synoniem kan 
staan voor productiviteit, om voor de hand liggende (klimaat) redenen, aangezien we 
niet langer kunnen negeren dat dit 'productivisme' zowel natuurlijke hulpbronnen als onszelf uitput. Maar ook om 
existentiële en politieke redenen, aangezien werk één van de plaatsen is waar gezelligheid, solidariteit en "het gewone 
leven" groeien.  
 
Bij de koffieautomaat of de cafetaria worden banden gesmeed, de vergaderingen van gisteren belicht, persoonlijke 
kwesties worden aan de orde gesteld en soms wordt er gestreden. Deze relaties, die essentieel zijn, breiden zich uit en 
verdwijnen met digitaal werk, vooral wanneer het op afstand wordt gedaan.  
 
Sporten is naast werk een essentieel onderdeel van het leven. Ik hoop dat korfbal op het veld snel weer van start kan 
gaan om een beetje mens te blijven. Ik verwacht jullie ook in januari te zien. Schrijven jullie je ook in voor de Achilles 
Pubquiz! Blok alvast 16 januari 2021 in je lege agenda! Voorgaande jaren was het altijd vol, maar daar hebben wij de 
ideale oplossing voor gevonden. Online. 
 
Groetjes,  
Tom Hoogendijk  
Achilles 7 
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Van het Bestuur 
************** 

 
Verslag 98e (digitale) JAV (deel 2) 
 
Afgelopen vrijdag vond voor de 98e keer in de geschiedenis van HKV Achilles de JAV plaats (deel 2). Vanwege de nog 
altijd aanhoudende maatregelen vond de JAV voor de tweede keer digitaal plaats. De aanloop naar de JAV was niet 
optimaal, de stukken zijn bij een aantal leden helaas niet in de mailbox terecht gekomen. Andere leden moesten 
onverhoopt in de spambox op zoek naar de stukken De oorzaak hiervan is nog niet bekend, maar wordt onderzocht.  
 
Ondanks deze aanloop, zijn voorafgaand aan de online bijeenkomst voldoende instemmingen ontvangen (54). Voor het 
instemmen met de kandidaten voor de kascommissie moest het quorum (52) worden behaald. Daarmee was aan de 
statutaire eis voldaan. Het bestuur dankt alle leden voor het in haar gestelde vertrouwen. 
 
De online bijeenkomst op vrijdag 11 december werd door 14 leden bijgewoond. Voorzitter Wout Broers gaf een korte 
inleiding en sprak de hoop uit dat de volgende JAV (in 2021) weer op vertrouwde wijze met allen fysiek aanwezig zal 
kunnen worden gehouden. Vanwege het digitale karakter van de vergadering is de inhoud beperkt gebleven tot de 
vooraf gestelde vragen en  
 
Voorafgaand aan de JAV waren de onderstaande vragen en opmerkingen ontvangen. De antwoorden op de vragen 
vindt u tevens hieronder. 
 
 
Tom Hoogendijk:  
Ik heb de volgende vraag/vragen voor Jeanette van Buuren (KC) 
• Wat zijn jouw drijfveren?  
• Waarom zie jij jezelf deze rol vervullen?  
 
ANTWOORDEN van Jeanette van Buuren:  
Mijn drijfveer om de kantineroosters te maken? Dat is een goede vraag. Daar ben ik zelf ook nog niet over uit. Ik vind 
het wel leuk dat iedereen mee wilt denken over hoe de indeling ook anders kan van het rooster. Daarnaast vind ik het 
vooral leuk om mee te denken hoe we het nog gezelliger kunnen maken op Achilles. Zoals bijvoorbeeld het terras 
netter maken en zorgen dat we ook een goede plek hebben om een biertje te drinken als we even geen kantine hebben.  
En waarom ik de persoon ben om de roosters te maken, dat is vrij simpel te beantwoorden: niemand anders wilt het 
doen, hoewel er wel altijd veel mensen zijn die tips hebben. Aangezien ik altijd aanwezig ben bij het ene biertje na de 
wedstrijd of pizza's die genuttigd worden kan ik net zo goed helpen om het allemaal wat beter te maken.  
En dan rest mij alleen nog om Tom te bedanken voor deze mooie vragen.  
 
Harald Braakman:  
Ingekomen stukken, mededelingen en Kroniek 2019 - 2020  
Oorkondes 25-jarig lidmaatschap  
Mijn voorstel m.b.t. oorkondes is dat deze online worden doorgestuurd. De huidige oorkonde moet gedigitaliseerd 
worden.  
Jaarstukken Verzoek om alle stukken te nummeren, met name de nummering van de financiële stukken.  
Papieren versie wordt in het archief opgeslagen.  
Raad van Ouderen De voornaam van Olga is niet genoemd, alleen van Reijn.  
 
Jaarverslag Marketing en Communicatie 2019-2020 In de bijlage staat Commissie Communicatie en PR.  
Financiën Dank voor de 3.500 Euro voor de jubileumvoorziening Achilles 100 jaar  
Club van 100 De Club van 100 is 2 jaar geleden gestart, met iets meer dan 20 deelnemers. De eerste actie betrof het 
overzetten van alle Achilles-videobanden. Ik zie helaas een dalende lijn in de bijdragen (saldo per 30 juni is 1.647 Euro). 
Goed nieuws is dat dit wel wordt opgepakt.  
 
ANTWOORDEN van het Bestuur:  
Het idee om de oorkondes voor het 25-jarig lidmaatschap te digitaliseren, vindt het Bestuur een goed idee. Wij zullen 
dit gaan uitvoeren.  
Nummering van de stukken was inderdaad beter geweest. Volgende keer beter.  
Correcties in de tekst zullen worden uitgevoerd. 
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Update Corona maatregelen 17-12 
 
Het coronavirus grijpt zoals we allemaal hebben kunnen zien en lezen razendsnel om zich heen. Het aantal 
coronabesmettingen in Nederland en Den Haag is de laatste weken fors gestegen. De aangekondigde maatregelen om 
het tij te keren hebben ook gevolgen voor het sporten en de wijze waarop we kunnen blijven korfballen. De hieronder 
genoemde maatregelen gelden in elk geval tot 19 januari. 
 
Helaas is binnensporten op dit moment voor niemand toegestaan. Dit geldt dus voor jongeren en volwassenen. 
 
Buitensport is gelukkig nog wel toegestaan. Echter wel alleen voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Zij kunnen 
blijven trainen zoals dat de afgelopen periode in de zaal ook was toegestaan. Volwassenen mogen ook buiten sporten 
Zij het onder zeer strenge maatregelen. Volwassenen mogen in tweetallen (dit is echt het gestelde maximum) en op 1,5 
meter sporten. Een beetje normaal korfballen is daarmee uitgesloten. Wel raden we, net als Mark Rutte, iedereen aan 
om in beweging te blijven. Samen een rondje fietsen of hardlopen mag gelukkig nog altijd. Maak daar gebruik van! 
 
Op dit moment wordt nader invulling gegeven aan de wijze waarop de jeugd kan blijven trainen. Zodra al het materiaal 
op het veld beschikbaar is, en er een trainingsschema is vastgesteld kan de jeugd weer gaan trainen. Dat we buiten 
kunnen trainen is fijn, maar dat moet ook verantwoord kunnen. Niet alleen in het licht van alle maatregelen, maar ook 
gelet op de kou en de weersomstandigheden. We trainen normaal gesproken niet voor niks in de zaal op dit moment. 
We vragen nog even om jullie geduld. 
 
Het bestuur 
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Activiteiten Agenda Senioren 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
 
 
 

Verjaardaghoekje 
*************** 

 
Deze keer veel verjaardagen. 
We beginnen op 24 december, dan viert Pepijn Bins zijn 17e verjaardag. Een dag later (de 25e) 
viert Femke Sinnige haar 16e verjaardag. Op 29 december 2 jarige, t.w. Imke van der Veen en  
Elise Roelofs.  Imke wordt 10 en Elise wordt 16 jaar. Op oudejaarsdag hebben we 3 jarige. 
Damien Leben wordt 15. Jalien Westgeest wordt 13 en Zohier Belarbi wordt 18. 
En dan zijn we al weer in nhet nieuwe jaar beland en hebben we op 6 januari 2 jarige. Melissa 
Vijverberg wordt dan 18 jaar enXander Leben 10 jaar. Op 7 januari wordt Jez Davis 11 jaar en 
als laatste dit krantje is het feest voor Noah van Os, hij wordt 10 januari 8 jaae. 
Allemaal van harte gefeliciteerd. 
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CR- Nieuws 
*********** 

 

 
 
 
Het HOOGTEPUNT van 2021 zal al vroeg in het jaar plaatsvinden... *tromgeroffel* Een geweldige online PUBQUIZ 
+ heerlijke BIERPROEVERIJ georganiseerd door niemand minder dan @eiberbier. Lees de flyer goed door en geef je 
VOOR het einde van het jaar op door een mail te sturen naar: tobiaswelbergen@live.nl 
Hier wil je bij zijn, want het beloofd EPIC te worden. 
 
Groetjes, de CR 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 
 

 
 
 
 
 
 

 



 13 
 

De Achillus ThuisPubQuiz 
Omdat we met zijn allen noodgedwongen meer en meer tijd thuis doorbrengen zijn we als vereniging op zoek naar 
alternatieven om onze vrije zaterdagen en zondagen in te vullen. Omdat we geen wedstrijdjes meer hebben houden we 
ook meer tijd over. Om jullie en onszelf nog een beetje te vermaken introduceren we hierbij de Achillus ThuisPubQuiz. 
Deze quiz bestaat uit meerdere ronden en elke nieuwe ronde wordt in de eerstvolgende Leeuwenkrabbels gepubliceerd. 
Je vindt in elke volgende Leeuwenkrabbels de antwoorden terug van de vorige ronde. Kom je niet uit een vraag of lukt 
het niet om op het woord te komen? Geef elkaar dan even een belletje, kun je gelijk even met elkaar bijpraten!  
Volgende keer zijn we terug met ronde 5, uiteraard zal elke ronde ook op de website worden geplaatst. 
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Pensionadapower Bosiefje 
************************ 

 
Rare Feestmaand 2020 
Het zou het begin kunnen zijn van een sprookje een soort Assepoester of 
Doornroosje, allemaal kommer en kwel in het begin maar toch goede hoop of zelfs een happy-end aan het eind van het 
verhaal. 
Het sprookje van het meisje met de zwavelstokjes loopt slechter af en is zielig en tranen trekkend. 
We zijn in een tijdperk beland die wij ouderen en zeker de jongere generatie met verbazing gadeslaan. 
Een heel slecht sprookje maar zeker met licht aan het eind van de tunnel zoals een sprookje behoort te zijn alleen, 
wanneer ?? 
Alles liep op rolletjes, de economie was booming aan geld geen gebrek het leven lachte ons toe, het kon niet op en bij 
opinie onderzoeken schoot het geluk percentage als een speer omhoog. 
Dan plotseling ,, BOEM, STOP, HO,, er kwam een kink in de kabel die ons leven compleet op de kop zette en van een 
omvang die zijn weerga niet kent. 
Het lijkt op zo een science-fiction film waar aliens de boel overnemen en een soort virus verspreiden waar we ons niet 
tegen kunnen verweren maar een held maakt in een of ander duister laboratorium een tegengif dat ons het leven terug 
gaat geven. 
Dat virus heet corona en bepaald ons leven, houdt het in zijn greep dag in dag uit. 
Ook omliggende landen, ja zelfs de hele wereld werden hierdoor geraakt en we gingen vergelijken want die deden het 
zo goed, daar moesten we een voorbeeld aan nemen die hadden het ei van Columbus uitgevonden maar aan het eind 
van het liedje ging het daar even slecht of nog slechter. 
Helaas zijn wij geen volkje dat aanneemt wat er gezegd en van ons gevraagd wordt. 
We zeggen altijd ,,ja,, maar direct daarop , ja maar toch niet voor mij ..... 
In het begin zette we er onze schouders onder maar gaandeweg kwamen de protesten, boerenopstanden en niet mis 
want zo een trekker even tegenhouden is geen sinecure, viruswaanzin omgeturnd naar viruswaarheid, de niets aan de 
hand lobby en de ridicule complottheorieën. 
Nu zitten we in een heuse lock-down en heel de feestmaand met toeters en bellen, slingers en lichtjes naar de knoppen. 
Sinterklaas zoals Sinterklaas behoort te zijn was niet meer als vanouds, geen intocht met glunderende kinderoogjes, 
geen traditionele zwarte pieten, geen schimmel op het dak maar een fake Sint en fake pieten en een defilé langs het 
bordes van Soestdijk waar de aangeboden krentenmik door pieten naar binnen geflikkerd werd, leuk gevonden maar 
niet zoals het hoort. 
De echte Sinterklaas en dan bedoel ik Bram van der Vlugt was er niet, de pieten waren niet echt, deden hun best daar 
niet van maar waren het net niet en ik ben bang dat dit geliefde kinderfeest in het verdomhoekje raakt en we dag 
kunnen zeggen in de toekomst naar dit eeuwenoude festijn. 
We begonnen eigenlijk al midden november met de kerst, leuk maar moet eigenlijk pas beginnen als de Sint weer 
vertrokken is en plaats maakt voor de kerstman. 
Nu zitten we met de gebakken peren en die peertjes zijn juist zo lekker bij het kerstdiner. 
Maar we laten ons er niet onder krijgen we zijn tenslotte altijd alles te boven gekomen. 
Nu even niet met grote groepen aan de kerstdis, geen massabijeenkomsten maar knus met de kindjes of tezamen aan de 
maaltijd maar volgend jaar dubbel uitbundig, wij verheugen ons er al op. 
Geen gepuzzel wie zullen we uitnodigen en wie niet, niet tante Jo met ome Kees want die hebben binnen 3 minuten 
mot met ome Jaap  en zeg dan maar dag met je handje tegen het etentje en de sfeer is bedorven. 
Dit jaar ook geen vuurwerk, geen pijlen, gillende keukenmeiden (bestaan die nog) of ontploffingen waar de ruiten van 
trillen of nog erger het mag niet, maar ja....... 
Wij hebben ook maar het carbidschieten afgeblazen alhoewel het woord blazen hier op zijn plaats is daar je de deksel 
van de melkbus meestal 3 straten verder kunt ophalen, wij werken niet met een plastic bal als afsluiting want dat is voor 
watjes. 
Heus het komt goed dat doen bijna alle sprookjes alhoewel dit geen sprookje is maar realiteit, dat is zeker en we laten 
het achter ons. 
 
VERGEET HET AFGELOPEN JAAR 
ZIT NIET LANGER MET JE HANDEN IN HET HAAR 
NOG EVEN NETJES AFSTAND BEWAREN 
DE VIROLOGEN ZULLEN ALLES VERKLAREN 
WANT VANAF NU GAAT HET BEGINNEN 
IN 2021 ZULLEN WE CORONA OVERWINNEN 
GEZONDHEID, LIEFDE EN VEEL GELUK 
JE ZAL ZIEN, 2021 KAN NIET MEER STUK 
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HELE FIJNE FEESTDAGEN EEN WARME KERST EN EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR WENSEN 
JULLIE DE PENSIONADA'S 
 
Elly en Rene  
 
PS: Wie had kunnen vermoeden dat de echte Sinterklaas, Bram van der Vlugt afgelopen zaterdag 19-12-2020 is 
overleden. 
De echte Sinterklaas is niet meer waarmee een heel belangrijk tijdperk van ons leven is afgesloten en zal niet meer 
terugkomen hij ruste in vrede 
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Inzamelingsactie´s 
***************** 

 
Frituurvet Frituurvet 

 
Sinds kort staat er bij de fietsenstalling een gele container waarmee we frituurvet kunnen 
inzamelen.  
Iedereen die thuis een frituurpan heeft zal van tijd tot tijd het frituurvet moeten verversen. Schenk 
het terug in de originele verpakking, of oude plastic fles (geen glas!) en doe deze in de gele 
container. 
Waarom inleveren? 
Gebruikt frituurvet en bakolie krijgt door het gescheiden in te zamelen een tweede leven als 
biobrandstof. Biobrandstof kan gebruikt worden in bijvoorbeeld tuinbouwkassen, 
warmtekrachtcentrales of in het vervoer. 
Hiermee kunnen we extra inkomsten voor Achilles genereren.  
Door het inzamelen van het frituurvet van onze leden kunnen we misschien wel tot €1.000,00 per jaar scoren. (Hoe 
meer vet we verzamelen hoe hoger het bedrag wordt!) 
 
 

DE-punten 
 
Iedereen die regelmatig in de kantine koffie drinkt weet dat er uit DE-kopjes wordt 

gedronken. Deze kopjes zijn vrij prijzig en bij inlevering van 
DE-punten krijg je korting op de prijs. Daarom staat er in de 
kantine een doos waar DE-punten ingestopt kunnen worden. 
Achilles is jullie daar heel dankbaar voor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 19 
 

 
 


	Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen
	Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen
	***********
	Waarom inleveren?

