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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 
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Een zeer lokale plensbui 
********************** 

 
Het bizarre jaar 2020 is voorbij, op naar een fantastisch 2021! Kom maar op met die 
vaccinaties, hoe sneller hoe beter. Ik kijk ernaar uit om weer langs de lijn te staan en 
te genieten van de Achillesploegen die gehakt maken van de tegenstanders. We moeten het 'even' zonder kantine gaan 
doen, geen probleem. Ons tijdelijk verblijf, een grote tent op het veld, heeft ook wel wat avontuurlijks. In januari wordt 
er een pontonbrug geplaatst en gaat het echte werk beginnen. In de tweede helft van januari gaat de Vlonder plat. Een 
spannend moment als de sloopkogel onze geliefde Vlonder in mootjes hakt!   
 
Beste Achillanen, laten we er met zijn allen een mooi jaar van maken en geniet van de anekdote van Wout Broers. 
 
Harald 
 
Een zeer lokale plensbui 
 
Mijn geheugen liet mij onmiddellijk in de steek toen mij gevraagd werd over een historie te schrijven, die speelde toen 
de oude kantine nog niet aan vervanging toe was. Ik kon mij de essentie van het verhaal nog nauwelijks voor de geest 
halen en vond het achteraf ook wel allemaal erg banaal. Ik stelde dan ook al snel voor liever een publiek geheim uit het 
midden van de jaren ’80 te kronieken. 
 
We kunnen het ons nu wellicht niet goed voorstellen, maar er is een periode geweest waarin het eerste worstelde met 
handhaving in de tweede klasse, toch is dat nog maar net 10 jaar geleden. 
 
Bij de hervatting van het veldseizoen stonden we er beroerd voor. De eerste partij zou juist tegen een 
mededegradatiekandidaat zijn. Een voltallig, maar ook goed voorbereid team was dan ook van levensbelang. Die 
overtuiging werd maar ten dele gedeeld door de eerstelingen zelf, want een fors aantal had zich – geheel volgens de 
mode van die tijd – aan een weekje wintersport in Oostenrijk gewaagd. 
 
Weliswaar zou men op tijd voor de match terug zijn, maar rechtstreeks uit de bus met een week ski en drank in de 
benen, liet zich het resultaat van de wedstrijd raden. Dat zou een welhaast zekere degradatie betekenen en moest dus 
voorkomen worden. Met die gedachte moet X mij gebeld hebben met een wel heel bizar voorstel: het veld, toen al 
beroerd, stond bekend om zijn vele afkeuringen. Nu was het die zaterdag wat Hollands 
druilerig weer geweest, maar van echte zichtbare plassen was nog geen sprake. Een 
afkeuring, met dank aan het KNMI, zat er niet in. Toch vond genoemde snoodaard 
(en al snel ikzelf ook) dat we de natuur best een handje mochten helpen, alles onder 
het mom van het clubbelang. Zo vervoegde ik mij op een wel zeer uitzonderlijk uur 
aan het Pomonaplein, wierp A. ons een begripvolle, maar ook wat misprijzende blik 
toen we de trappen afdaalden om dàt te bewerkstelligen wat men dus van bovenaf had 
geweigerd. 
 
Als twee doorgewinterde criminelen begaven we ons naar de kantine om daar in alle 
stilte het plan ten uitvoer te brengen. Als de dood waren we dat het alarm zou afgaan. 
Het bleef ons bespaard. Moeilijker was het om die grote, op die ongelukkige plaats 
hangende, haspel in beweging te krijgen. Het lukte. Het ‘corpus delicti’ moest echter tot dicht bij de poort reiken, want 
het effect moest vanaf daar zichtbaar zijn voor de over twee uur verschijnende ‘keurmeester’. We kregen het voor 
elkaar. Schichtig naar de hopelijk onverlicht blijvende huizen kijkend, draaiden we de kraan open voor het plots zeer 
lokale plenzen. Ieder geluid bezorgde ons een bijna-hartkramp, want het doen is nog uit te leggen, maar erbij betrapt 
worden niet. 
 
Voor mij leek het een eeuwigheid te duren alvorens X besloot dat het optisch effect bereikt was. Terugrollen, afsluiten 
en wegsluipen. Ik kan er nu om lachen maar was toen echt bang. Het ging allemaal goed. En met een welgemeend 
‘slaap lekker’ zochten we weer onze huizen op. En toen begon het pas echt: zou het lukken? Hulp van boven kwam er 
niet meer. Wel een vrolijk maar veel te vroeg belletje van de ski-gangers met de vraag of ik al wist of het veld was 
afgekeurd, want het had in Duitsland zo geregend!? In Den Haag ook, maar wel verdacht plaatselijk. 
 
’s Middags ben ik zoals het hoort, teruggekeerd naar de plaats van het misdrijf. Ik heb er toen geen plas kunnen 
ontwaren en stel me sindsdien die vraag: wie heeft die ‘keurmeester’ toch omgekocht? 
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Met X heb ik er nadien nooit meer over gesproken en zelfs karrenvrachten bier hebben me er nooit toe verleid het 
verhaal te openbaren. Soms denk ik dan ook dat ik het allemaal gedroomd heb en mocht men dit in Bunnik ook lezen, 
dan moesten we het daar inderdaad maar op houden! Het eerste handhaafde zich overigens, wel was daar de hulp van 
wat oud-eerstelingen voor nodig met onder andere een steroptreden van... X? 
 
Wout Broers 
 
Bron: Jubileumboek 1922 - 1997 
 
Naschrift Harald:  
Wie is die persoon X? Aan welk steroptreden deed X mee? Dat blijft nog steeds de grote hamvraag. We wachten het af. 
 
 

De voorbereiding op de strijd 
************************** 

 
Ik weet dat er momenteel geen wedstrijden worden gespeeld.  Maar juist dat is hét 
moment om eens goed na te denken over de tijd wanneer er wel weer strijd moet 
worden gevoerd.  Machiavelli schreef aan het begin van de 16e eeuw in  ‘Il Principe’  al over Philopoemen, de leider van 
de Achaeërs, ‘dat deze tijdens vredestijd over niets anders dacht dan oorlog voeren. De heerser moet zich verdiepen in 
de verhalen uit de geschiedenis en daarin de daden bestuderen van hen die  hebben uitgeblonken’. 
 
Vorige week las ik het boek ‘Voorkom de crisis!’ van Ton Boot, de succesvolle basketbalcoach, die nationale titels 
grossierde en door de Volkskrant tot de beste Nederlandse sportcoach van de 20e eeuw werd uitgeroepen.  Ik heb Ton 
Boot zelf in 2019 ook een paar keer persoonlijk ontmoet ter voorbereiding van een lezing die hij voor managers bij 
mijn werkgever ging houden. Onlangs was hij ook bij Voetbal Inside te gast. Een boeiend persoon met een heldere en 
duidelijk visie. 
 
In zijn boek schrijft Ton Boot over hoe hij heeft geleerd om met de scheidsrechter om te gaan. In zijn beginjaren als 
coach wond hij zich regelmatig over de arbitrage op. Zijn leermeester Jan Janbroers sprak Ton Boot daar na een 
wedstrijd een keer op aan toen Ton Boot stelde dat er slecht gefloten werd. “Ga eens na 
waar je mee bezig was Ton”, kapittelde Jan Janbroers hem, “je kon niet met sportieve 
middelen winnen en je smeekte de scheidsrechter om je te helpen, je gedroeg je zielig. Over 
een heel seizoen vallen arbitrale beslissingen net zo vaak in je voordeel als in je nadeel uit. 
Als je bevoordeeld wordt, zeg je toch ook niet dat de scheidsrechter zijn beslissing moet 
herzien? Je bent inconsequent en ongeloofwaardig . Je leert zo je spelers aan dat de 
scheidsrechter de oorzaak is van hun falen. Verlies ligt zo nooit aan henzelf, waarom zouden 
zij zich dan nog verbeteren?”. Voor Ton Boot was dit aanleiding zich nimmer meer om 
beslissingen druk te maken. Maar dat eiste hij ook van zijn spelers. Wie begon te mekkeren 
tegen de scheidsrechter werd onmiddellijk gewisseld.  
 
Dit gelezen hebbende vroeg ik mij af hoe het met mij zou zijn vergaan als ik van jongs af aan consequent naar de kant 
was gehaald als ik mijn frustraties op de scheidsrechter botvierde. Ik had ongetwijfeld beter gespeeld en de door mij -
wegens mekkeren tegen de scheids- verloren speelminuten van de wissels door mijn coach zouden zijn verbleekt bij de 
schorsingen die ik nu tijdens mijn spelerscarrière heb moeten uitzitten. Als coach lukte het me iets beter en hield ik mijn 
spelers zo nu en dan voor dat ze altijd met 3 doelpunten voor moesten staan om zo het effect van arbitraire dwalingen 
te minimaliseren. Maar behalve deze halfslachtige poging liet ik me helaas meer dan eens verleiden tot het geven van 
‘adviezen’ richting scheidsrechter en grensrechter, met alle negatieve gevolgen van dien. En ik kan mij niet herinneren 
ooit een speler te hebben gewisseld louter en alleen vanwege mekkeren tegen de scheidsrechter.  
 
Degenen die mij kennen zullen zich wellicht afvragen wat er in mij is gevaren, of ik deelgenoot ben geweest van een 
Mariaverschijning of een klap van de molen heb gekregen. Ik kan jullie geruststellen, niets van dat al. Maar zoals ik 
opende, door de geschiedenis te bestuderen van hen die hebben uitgeblonken  – in dit geval de succesvolle Ton Boot- 
kunnen we ons optimaal voorbereiden op de strijd die weer gaat komen. Ik wens alle coaches daar veel succes bij! 
 
Groeten Frits Broers 
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Activiteiten Agenda Senioren 
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Nieuw trainingsjack voor de trainers 
********************************* 

 
Achilles is trots op zijn trainers en hebben daarom de trainers met een speciaal trainingsjack uitgerust. 
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Nieuwsbrief - 1 januari 2021 
 

 
 
Beste donateur, beste vriend van de stichting 
En toen lag 2020 achter ons... en wat een jaar was het. We hoeven niet uit te leggen dat corona ook veel impact heeft 
gehad op onze resultaten. Geen evenementen, veel minder donaties. Maar ondanks dat het een heftig jaar was, moeten 
we verder. Want nog steeds overlijden kinderen aan hersenstamkanker. En we moeten van die 0% overlevingskans af. 
Dat is ook hetgeen ons drijft om ons elke dag belangeloos in te zetten voor de stichting. Voor jullie 
 
In deze nieuwsbrief blikken we kort terug op 2020. Op de website en social media (Facebook en Instagram) staat een 
overzicht van alle prachtige initiatieven. Maar we kijken natuurlijk ook vooruit. O.a. door de actie 
#helpendhandje4semmy. Jij doet toch ook mee? 
Op naar een prachtig 2021! � 
 
John, Nicole, Eric, Arlette, Leonie, Niels, Stephanie, Annemarie 
 
Robot van Tijn wordt gekocht! 
In december maakten we samen met het Prinses Máxima Centrum bekend dat de 'Robot van 
Tijn' nu kan worden aangeschaft! De robot-arm ondersteunt de neurochirurg om op een veilige 
manier tumorweefsel te verkrijgen voor diagnostiek. Hiermee kan het verloop van 
hersen(stam)kanker bij kinderen beter in kaart gebracht en gevolgd worden. Tijdens de ziekte 
van Semmy hadden we al bedacht om via rietjes een chemo in te kunnen brengen. Heel 
bijzonder dat dat nu, 14 jaar na dato, eindelijk zo ver is! Stichting Semmy financiert de robot-
arm met de opbrengst van de ‘LAK. door Tijn’ nagellakactie uit 2017. Lees hier het 
persbericht.  
 
HelpendHandje4Semmy 
Maak samen met je kinderen, buurmeisje, neefje of oppaskindje een helpend handje en deel deze op je sociale media 
kanalen met de hashtag #helpendhandje4semmy en doneer € 5,- of meer via 
stichtingsemmy.nl/helpendhandje4semmy/ 
 
Vijf studenten van de Hogeschool van Amsterdam zetten zich momenteel in om geld op te halen voor Stichting 
Semmy. Ze roepen heel Nederland op om de handjes uit de mouwen te steken. Letterlijk en figuurlijk! Zie ook het 
promofilmpje. 

http://xnqkg.mjt.lu/lnk/AUgAAB0FpNIAAAAH3QoAAAoBSiAAAAAA5wgAAJW_ABYs3QBf8EAvUvGHRfxKSfaD6UKELxA_lQAV3jY/1/RgLT_oNncCJkK9ldewZPwA/aHR0cHM6Ly9zdGljaHRpbmdzZW1teS5ubC9oZWxwZW5kaGFuZGplNHNlbW15Lw
http://xnqkg.mjt.lu/lnk/AUgAAB0FpNIAAAAH3QoAAAoBSiAAAAAA5wgAAJW_ABYs3QBf8EAvUvGHRfxKSfaD6UKELxA_lQAV3jY/2/DATRUl7XQCarTGyGY7nj6g/aHR0cHM6Ly9zdGljaHRpbmdzZW1teS5ubC90ZXJ1Z2JsaWstMjAyMC8
http://xnqkg.mjt.lu/lnk/AUgAAB0FpNIAAAAH3QoAAAoBSiAAAAAA5wgAAJW_ABYs3QBf8EAvUvGHRfxKSfaD6UKELxA_lQAV3jY/3/_9xqJ-30aiiKXA5aXm7Pqw/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1N0aWNodGluZ1NlbW15
http://xnqkg.mjt.lu/lnk/AUgAAB0FpNIAAAAH3QoAAAoBSiAAAAAA5wgAAJW_ABYs3QBf8EAvUvGHRfxKSfaD6UKELxA_lQAV3jY/4/6rcJkE556dFEyKUHMyNKoQ/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9zdGljaHRpbmdfc2VtbXkv
http://xnqkg.mjt.lu/lnk/AUgAAB0FpNIAAAAH3QoAAAoBSiAAAAAA5wgAAJW_ABYs3QBf8EAvUvGHRfxKSfaD6UKELxA_lQAV3jY/5/a4cQwF7hRUD42LTWAyNFDg/aHR0cHM6Ly9zdGljaHRpbmdzZW1teS5ubC9yb2JvdC12YW4tbmFnZWxsYWstdGlqbi1hYW5nZXNjaGFmdC1kb29yLXByaW5zZXMtbWF4aW1hLWNlbnRydW0tZGFua3ppai1zdGljaHRpbmctc2VtbXkv
http://xnqkg.mjt.lu/lnk/AUgAAB0FpNIAAAAH3QoAAAoBSiAAAAAA5wgAAJW_ABYs3QBf8EAvUvGHRfxKSfaD6UKELxA_lQAV3jY/5/a4cQwF7hRUD42LTWAyNFDg/aHR0cHM6Ly9zdGljaHRpbmdzZW1teS5ubC9yb2JvdC12YW4tbmFnZWxsYWstdGlqbi1hYW5nZXNjaGFmdC1kb29yLXByaW5zZXMtbWF4aW1hLWNlbnRydW0tZGFua3ppai1zdGljaHRpbmctc2VtbXkv
http://xnqkg.mjt.lu/lnk/AUgAAB0FpNIAAAAH3QoAAAoBSiAAAAAA5wgAAJW_ABYs3QBf8EAvUvGHRfxKSfaD6UKELxA_lQAV3jY/8/c8NvpIoS_M4TSoytVRjFLg/aHR0cHM6Ly9zdGljaHRpbmdzZW1teS5ubC9oZWxwZW5kaGFuZGplNHNlbW15Lw
http://xnqkg.mjt.lu/lnk/AUgAAB0FpNIAAAAH3QoAAAoBSiAAAAAA5wgAAJW_ABYs3QBf8EAvUvGHRfxKSfaD6UKELxA_lQAV3jY/9/Pw-GHFgTcynqUeyCIcmjBw/aHR0cDovL3lvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9NFJxVGo0RWxRazQ
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Active4Semmy 
Omdat onze jaarlijkse Run4Semmy niet door kon gaan, hielden we op zondag 13 december een sportief (virtueel) 
sponsorevenement. De dag startte met een livestream met daarin de warming up van Wendy van Dijk, John en Wendy 
van One Fitness Weesp. Na het aftelmoment begon voor meer dan 100 deelnemers de sportieve uitdaging. Van 
wandelen, tot fietsen tot een kidsrun. Het maakte niet uit wat je deed, als je maar sportief bezig was en daardoor geld 
ophaalde voor Stichting Semmy. De actie heeft meer dan €37.000,- opgehaald! Lees meer 
 

 
 
 

 
 

http://xnqkg.mjt.lu/lnk/AUgAAB0FpNIAAAAH3QoAAAoBSiAAAAAA5wgAAJW_ABYs3QBf8EAvUvGHRfxKSfaD6UKELxA_lQAV3jY/7/bBTNcxD0a6MMnUPo6JeQhQ/aHR0cDovL3lvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9NFJxVGo0RWxRazQ
http://xnqkg.mjt.lu/lnk/AUgAAB0FpNIAAAAH3QoAAAoBSiAAAAAA5wgAAJW_ABYs3QBf8EAvUvGHRfxKSfaD6UKELxA_lQAV3jY/10/MRAu4DLJf0J2TUkzr5R6vg/aHR0cHM6Ly9zdGljaHRpbmdzZW1teS5ubC96b25kYWctMTMtZGVjZW1iZXItYWN0aXZlNHNlbW15Lw
http://xnqkg.mjt.lu/lnk/AUgAAB0FpNIAAAAH3QoAAAoBSiAAAAAA5wgAAJW_ABYs3QBf8EAvUvGHRfxKSfaD6UKELxA_lQAV3jY/11/_Ku5pz4wU4fHgS23qzQ1EA/aHR0cHM6Ly9zdGljaHRpbmdzZW1teS5ubC96b25kYWctMTMtZGVjZW1iZXItYWN0aXZlNHNlbW15Lw
http://xnqkg.mjt.lu/lnk/AUgAAB0FpNIAAAAH3QoAAAoBSiAAAAAA5wgAAJW_ABYs3QBf8EAvUvGHRfxKSfaD6UKELxA_lQAV3jY/12/PDxEk8FqJx4hT-LM6fKx1g/aHR0cHM6Ly9zdGljaHRpbmdzZW1teS5ubC92b29ydGdhbmctb25kZXJ6b2VrLWVyYXNtdXMtbWMv
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Voortgang onderzoek 
• In 2020 maakten we bekend een onderzoek van Universitair Ziekenhuis Antwerpen te steunen. Meer nieuws 
hierover in 2021  
• Dankzij het lopende onderzoek in het Prinses Máxima Centrum kon Dr. Hans Meel in 2020 cum laude 
promoveren (!) en kunnen we nu de Robot van Tijn aanschaffen  
 
Lees hier een update over de voortgang van het onderzoek in Erasmus MC. 
 

Nieuwe site 
In 2020 hebben we onze website en webshop volledig vernieuwd. Op onze website hebben we een overzicht gemaakt 
van alle mooie acties die voor ons werden opgezet. Staat jouw actie er niet bij, laat dit ons weten en we zetten het er bij. 
www.stichtingsemmy.nl/terugblik-2020/ 
 

 
 
Doneer eenmalig of maandelijks 
Stichting Semmy is volledig afhankelijk van donaties. Je kunt als donateur zelf bepalen hoeveel je wilt doneren en of je 
dit eenmalig of maandelijks wilt doen. Wij investeren jouw donatie in het onderzoek naar hersenstamkanker bij 
kinderen. We houden je op de hoogte van onze bestedingen en resultaten via onze website, sociale mediakanalen, 
digitale nieuwsbrieven, en onze jaarverslagen. Wil jij voor een specifieke actie een donatie doen, dan kan dit ook. Dit 
loopt via ons actieplatform 
 
 

http://xnqkg.mjt.lu/lnk/AUgAAB0FpNIAAAAH3QoAAAoBSiAAAAAA5wgAAJW_ABYs3QBf8EAvUvGHRfxKSfaD6UKELxA_lQAV3jY/13/B7gDR8a5IABRxa43wQxCdg/aHR0cHM6Ly9zdGljaHRpbmdzZW1teS5ubC9zdGljaHRpbmctc2VtbXktb25kZXJzdGV1bnQtb25kZXJ6b2VrLWFhbi1oZXQtdW5pdmVyc2l0YWlyLXppZWtlbmh1aXMtYW50d2VycGVuLw
http://xnqkg.mjt.lu/lnk/AUgAAB0FpNIAAAAH3QoAAAoBSiAAAAAA5wgAAJW_ABYs3QBf8EAvUvGHRfxKSfaD6UKELxA_lQAV3jY/14/Hrkjc86GUcJG_vLAeVyS-Q/aHR0cHM6Ly9zdGljaHRpbmdzZW1teS5ubC9oYW5zX21lZWxfY3VtX2xhdWRlX2dlcHJvbW92ZWVyZC8
http://xnqkg.mjt.lu/lnk/AUgAAB0FpNIAAAAH3QoAAAoBSiAAAAAA5wgAAJW_ABYs3QBf8EAvUvGHRfxKSfaD6UKELxA_lQAV3jY/14/Hrkjc86GUcJG_vLAeVyS-Q/aHR0cHM6Ly9zdGljaHRpbmdzZW1teS5ubC9oYW5zX21lZWxfY3VtX2xhdWRlX2dlcHJvbW92ZWVyZC8
http://xnqkg.mjt.lu/lnk/AUgAAB0FpNIAAAAH3QoAAAoBSiAAAAAA5wgAAJW_ABYs3QBf8EAvUvGHRfxKSfaD6UKELxA_lQAV3jY/15/chL5fkQdjp4QA1XbqJZxDg/aHR0cHM6Ly9zdGljaHRpbmdzZW1teS5ubC92b29ydGdhbmctb25kZXJ6b2VrLWVyYXNtdXMtbWMv
http://xnqkg.mjt.lu/lnk/AUgAAB0FpNIAAAAH3QoAAAoBSiAAAAAA5wgAAJW_ABYs3QBf8EAvUvGHRfxKSfaD6UKELxA_lQAV3jY/16/DWmv9MBqSbTDJyPS9sf9mw/aHR0cHM6Ly9zdGljaHRpbmdzZW1teS5ubC90ZXJ1Z2JsaWstMjAyMC8
http://xnqkg.mjt.lu/lnk/AUgAAB0FpNIAAAAH3QoAAAoBSiAAAAAA5wgAAJW_ABYs3QBf8EAvUvGHRfxKSfaD6UKELxA_lQAV3jY/17/6xb2x7IpbITX8fVad0ASOA/aHR0cDovL3d3dy5zdGljaHRpbmdzZW1teS5ubC90ZXJ1Z2JsaWstMjAyMC8
http://xnqkg.mjt.lu/lnk/AUgAAB0FpNIAAAAH3QoAAAoBSiAAAAAA5wgAAJW_ABYs3QBf8EAvUvGHRfxKSfaD6UKELxA_lQAV3jY/18/E2AzCBt0kbZEycIAWolGgg/aHR0cHM6Ly9zdGljaHRpbmdzZW1teS5ubC9lZW5tYWxpZy1kb25lcmVuLw
http://xnqkg.mjt.lu/lnk/AUgAAB0FpNIAAAAH3QoAAAoBSiAAAAAA5wgAAJW_ABYs3QBf8EAvUvGHRfxKSfaD6UKELxA_lQAV3jY/19/oXO33T-mfCLLp6aGqT7ZOw/aHR0cHM6Ly9zdGljaHRpbmdzZW1teS5ubC93b3JkLXZhc3RlLWRvbmF0ZXVyLw
http://xnqkg.mjt.lu/lnk/AUgAAB0FpNIAAAAH3QoAAAoBSiAAAAAA5wgAAJW_ABYs3QBf8EAvUvGHRfxKSfaD6UKELxA_lQAV3jY/20/sHnH_EIVI2npkznzMfNFrg/aHR0cHM6Ly9zdGljaHRpbmdzZW1teS5ubC8
http://xnqkg.mjt.lu/lnk/AUgAAB0FpNIAAAAH3QoAAAoBSiAAAAAA5wgAAJW_ABYs3QBf8EAvUvGHRfxKSfaD6UKELxA_lQAV3jY/21/Bg-78OUHYQNbTXZsH87z3A/aHR0cHM6Ly9zdGljaHRpbmdzZW1teS5ubC9uaWV1d3NicmllZi8
http://xnqkg.mjt.lu/lnk/AUgAAB0FpNIAAAAH3QoAAAoBSiAAAAAA5wgAAJW_ABYs3QBf8EAvUvGHRfxKSfaD6UKELxA_lQAV3jY/22/JeNdHoO52ixidyWLsRSFjA/aHR0cHM6Ly9zdGljaHRpbmdzZW1teS5ubC9wdWJsaWNhdGllcy1lbi1qYWFydmVyc2xhZ2VuLw
http://xnqkg.mjt.lu/lnk/AUgAAB0FpNIAAAAH3QoAAAoBSiAAAAAA5wgAAJW_ABYs3QBf8EAvUvGHRfxKSfaD6UKELxA_lQAV3jY/23/yGXREgqp36BhSZEcxYs5hQ/aHR0cHM6Ly93d3cud2h5ZG9uYXRlLm5sL2Z1bmRyYWlzaW5nL3N0aWNodGluZy1zZW1teS1uOGY1
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
De verjardagen voor de komende 2 weken: 
Op 12 januari wordt Lola Ziemba 11 jaar. 13 januari viert Oscar Burnett zijn 15e verjaardag. 17 
januari wordt Elishya Ros 15. 19 januari wordt Jarmo Laarhoven 8 jaar Op diezelfde dag viert 
Feline Top haar 16e verjaardag. 22 januari feest bij Sanne vd Zwan en Paivi Labordus. Sanne 
wordt 17 en Paivi wordt 14. 23 januari viert Poah de Bruijn haar 17e verjaardag. 24 januari 
wordt Tijs Roos 16. En de laatste voor deze week zijn Lissa Noordam en Hadi Thomas. Hadi 
wordt 25 januari 6 jaar en L9issa wordt 5 jaar. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en maak er, ondanks de Corona, een gezellige dag van. 
 
 
 

Resultaten Grote club actie 2020; 
***************************** 

 
We hebben dit jaar een record behaald met het verkopen van de loten voor de Grote 
Clubactie; 1338 loten hebben jullie verkocht!  
Dit betekent dat er €3137,40 is opgehaald voor Achilles! 
 
Wij willen de volgende kinderen allemaal bedanken voor het verkopen van loten; 
Sanne, Esmee, Kiki, Bo, Bradley, Viggo, Lucas H. Bjorn, Sofie, Jalien, Milan, Erik, Britt, Lisette, Fleur, Layla,  Joanne, 
Donya, Lola, Lianne, Lars, Niels, Tim, Sem M, Sophie, Fabienne, Jesse, Fedde, Noa, Xander, Noah, Luuk W., Luuk D. 
Jarmo, Soe, Mila, Philene, Fiep, Marley, Owen, Vincent, Isa, Minka, Tygo, Luc, Robin, Hanna, Faylinn, Boris, Brandon, 
Jelte, Milou, Evi, Ashlyn, en Charley. 
Onwijs bedankt voor jullie inspanning, jullie zijn allemaal kanjers! 
 
De volgende kinderen hebben zo veel loten verkocht dat dat een extra vermelding waard is   
Deze kanjers hebben inmiddels ook een prijsje thuis bezorgd gekregen. 
 
De beste lotenverkoper van 2020 is Vincent Zoutendijk! 
Hij heeft maar liefst 148 loten verkocht! Super bedankt Vincent! 
 
2.  Noah van Os 73 loten 
3.  Milou 72 loten 
4.  Noa P. 50 loten 
5.  Erik 48 loten 
6.  Fiep 37 loten 
7.  Philene 36 loten 
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8.  Milan en Jarmo 34 loten 
9  Sanne, Donya en Jelte 33 loten 
10  Sophie Diemel 32 loten 
11  Lianne 30 loten 
 
De teamprijs (€100) gaat dit jaar naar E3.  
Zij hebben met elkaar 262 loten verkocht! . 
De tweede prijs (€50) is voor de E2.  
Zij hebben met elkaar 149 loten verkocht!  
Veel plezier met jullie teamuitje! 
 
Iedereen onwijs bedankt en tot volgend jaar. 
 
Groetjes Rianne en Mirjam 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
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 6, uiteraard zal elke ronde ook op de website worden geplaatst. 
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Ledenlijst 
********* 

 
 
 
 

Wijzigingen ledenadministratie z.s.m. doorgeven aan Olga van Reijn 
Uitsluitend schriftelijk 

Kokosnootstraat 119, 2555 XC  Den Haag 
Of via Email: ovreijn@casema.nl 

 
Bedankt als lid: Robbin Noorlander 
 
Olga 
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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. 
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