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Redactie “Leeuwenkrabbels” 
 Redacteur: 
  Rinus Cost 
  Tel: 06-18442180 
  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 
  Tymen Mos 
  e-mail:   
 tymen.mos@sportievebaanindenhaag.nl 
 Vertrouwenscontactpersoon 
  Jolanda Muller 
  e-mail: jolanda.muller@hkvachilles.nl 
  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 
 Linda van den Haak 
 e-mail: tc@hkvachilles.nl  
Contactpersoon Scheidsrechters 
 Marinus Stulp 
 Tel: 06-46078121 
 e-mail: scheidsrechters@vrouwepomona.nl 
Contactpersonen Kangoeroes 
 Sita van Rooden 
 e-mail: kangoeroes@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Recreanten 
 Susan Middeldorp 
 Tel: 06-51031491 
 e-mail: recreanten@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Sponsoring/PR 
 Vacature 
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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Het 100-jarig jubileum 
******************** 

 
Het 100-jarig  Jubileum 
 
Het tikken van de klok 
Morgens slaan we onze ogen op 
zuchten in gedachten nou stop 
het alarm is afgegaan 
tijd om op te staan. 
 
Vele malen kijken we op die klok 
hij jaagt ons voort 
drijft ons op als met een stok 
 
Ieder kijkt anders tegen hem aan 
soms tikt hij te snel 
en dan lijkt hij even stil te staan 
 
Als we 's avonds slapen gaan 
stappen we rustig weer in bed 
ons klokje is weer op alarm gezet 
 
We tellen af naar het grote feest 
de klok tikt maar door 
het is echt waar 
1 oktober 2022 bestaat Achilles 100 jaar! 
 
De grote klus is begonnen, op naar het 100-jarig jubileum! De leukste Achillescommissie, al zeg ik het zelf, is in januari 
van start gegaan. Via Zoom-meetings, de Jubileum Whatsappgroep en de Jubileum Dropbox verloopt de communicatie 
naar wens. Het is tijd om jullie kennis te laten maken met de leden van de Jubileum Commissie. 
 
De Jubileumcommissie: 
Julia Baak, Annika Wijnbergen, Puck Gordijn, Erwin van Veen, Rick Pot, Chris Weerman, Wesley Smit, Ilan Verboom, 
Fabian van Hagen, Harald Braakman 
 
Wij gaan ervoor zorgen dat het komende jubileum een spektakel van jewelste wordt.  
Iedere Achilliaan die zich geroepen voelt om een steentje bij te dragen, fantastische  ideeën heeft, nodigen wij van harte 
uit om dit met ons te delen. Met zoveel vrijwilligers moet dat wel lukken. Schroom niet om iemand van de Jubileum 
Commissie te benaderen. 
 
Jubileumboek en Jubileumfilm 
Het vastleggen van de clubgeschiedenis is van groot belang. Er is een schat aan informatie beschikbaar. Er zijn twee 
grote projecten in gang gezet: het uitgeven van een 100-jarig jubileumboek en een vernieuwde jubileumfilm.  
  
De Vlonder 
De vooruitzichten zien er goed uit voor de grootste korfbalclub in Den Haag.  
Begin 2021 werd het menens: de sloop van het clubhuis was aanstaande en dat leverde spektakel op. Vaarwel de 
Vlonder, grote vriend, bedankt voor de goede tijden! 
De houten Vlonder I (1962) was mij zeer dierbaar. Er moet nog een aardig fortuin aan munten in de sloot liggen 
aangezien er ruimte was tussen de houten planken.  
De Vlonder II (1980) was een verademing, een stenen clubhuis! Wethouder Piet Vink verrichtte de opening van het 
clubhuis. We zijn er klaar voor, in 2022 heeft Achilles één van de mooiste korfbalaccommodaties in Nederland. 
 
OPROEP aan enthousiaste Achillianen! Wil jij foto’s scannen? 
 
Hulp gevraagd!  Er zijn nog ruim 3.000 foto’s (schatting) die gescand moeten worden. Wij zijn op zoek naar 
enthousiaste Achillianen die bereid zijn om een steentje bij te dragen. Er is veel werk aan de winkel en bij deze dan ook 
de oproep namens de  Jubileum Commissie. Help je mee? Meld je dan aan via haraldbraakman@yahoo.com. 
 

mailto:haraldbraakman@yahoo.com
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Instructies 
● Op iedere envelop staat een onderwerp (voorbeeld: fietsrally) en het aantal foto’s  
● Gemiddeld zitten er tussen de 160 en 200 foto’s in meerdere enveloppen 
● Foto’s gescand? Stuur ze via WeTransfer naar haraldbraakman@yahoo.com  
● Meld je aan als jij wilt scannen  

 
Korte samenvatting jubilea 1922 - 2022 
 
1922 – Oprichting Achilles 
1923 – Programma van de Groote ACHILLES-FUIF ter eere van ons EEN-JARIG BESTAAN 

Dit is geen jubileum maar wel het vermelden waard. De Achillianen vierden  
terecht hun eenjarig bestaan. De groote ACHILLES-FUIF vond plaats in de   
Wattstraat 16 

1927 – 5-jarig jubileum 
           Eén Achilliaantje zat rustig aan de zee, toen kwam er plots een ander,  

 dus waren er nu twee. Twee Achilliaantjes, die keken rond en zie: Daar stapte   
 uit een treintje, Achilliaantje nummer drie......Drie Achillianen..Wie volgt........? 
 (vrij naar een lied, gezongen op het 5-jarig herdenkingsfeest van Achilles 

1932 - 10-jarig jubileum 
Het 10-jarig jubileum werd in 1932 gevierd in caférestaurant De Goudenregen     
(Goudenregenplein). Er werd een toneelstuk opgevoerd. 

1935 – 12,5-jarig bestaan  
 SELLICHA” is voorbij!  ACHILLES krijgt zijn naam terug op 6 april 1935 

1937 – 15-jarig jubileum 
  Vooralsnog geen informatie gevonden 
1942 – 20-jarig jubileum 

 Dit ging niet door vanwege de tijdsomstandigheden. Wel vond op 3 oktober van   het tweede oorlogsjaar een 
herdenking in besloten kring plaats in het   
 IJsbaanpaviljoen (voorheen restaurant de Wildhoef in de Bosjes van Pex) 

1947 - 25-jarig jubileum 
 Feestavond met toneel, diner en dansen 

1952 - 30-jarig jubileum 
De Achilles Jubileum revue ‘De Leeuw is los’ werd opgevoerd in de Pulchri Studio 
in Den Haag. 

1957 - 35-jarig jubileum 
De Haagse korfbalvereniging “Achilles” heeft zaterdagavond in “Pulchri Studio” onder grote belangstelling en 
in aanwezigheid van vele oud-leden haar 35-jarig bestaan gevierd. Opgevoerd werd “Pas op voor vrouwen”, 
een muzikale komedie in vier bedrijven van Wim Cammel, die met voorzitter Hans Broers met medewerking 
van Piet van Steenbergen, tevens voor de teksten der liedjes zorg had gedragen. De muzikale omlijsting 
berustte in handen van Sjoerd Boomsma en zijn Melody Makers. De oprichter der vereniging, de heer Th. L.M. 
Lange bood, namens de oud-leden, een geschenk onder couvert aan. Een geanimeerd bal besloot het festijn. 

1962 - 40-jarig jubileum 
Ceremonie opening clubhuis, een diner, de filmzaal werd uiteindelijk in een danszaal omgetoverd 

1967 - 45-jarig jubileum (niet gevierd) 
1972 - 50-jarig jubileum gevierd op het Pomonaplein 

 Lang weekend met de jeugd naar de Efteling en Antwerpen  
1977 - 55-jarig jubileum gevierd op het Pomonaplein 
1982 - 60-jarig jubileum gevierd op het Pomonaplein 
1987 - 65-jarig jubileum i.s.m. de Nationale Hartstichting 
 Triatlon, hardlopen, diner oud-leden en activiteiten op het veld 
1992 -70-jarig jubileum i.s.m. het Wereldnatuurfonds 
 Activiteiten voor de Achillianen, feest, modeshow, cabaret, sportactiviteiten 
1997 - 75-jarig jubileum gevierd op het Pomonaplein met o.a. het cabaret spektakel  Back to the Future – buffet – 

Hoofdact Rosa King en Hans Dulfer - sportactiviteiten 
2002 - 80-jarig jubileum (niet gevierd) 
2007 - 85-jarig jubileum gevierd op het Pomonaplein met de nodige activiteiten 
2012 - 90 jarig jubileum gevierd op het Pomonaplein met de nodige activiteiten 
2017 - 95 jarig jubileum (niet gevierd) 
2022-  100 jarig jubileum... 

mailto:haraldbraakman@yahoo.com
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Achilles was ooit kneiterlinks 
************************** 

 
Het viel me op dat mijn beide neven Steven en Wout de afgelopen maand 
ook al aan de beurt waren voor een hoofdartikel. Wellicht een tikje te veel van 
het goede nu ik er achteraan kom, voor je het weet wordt er een doctrine naar ons vernoemd. Maar we kijken 
gelukkig ook verschillend tegen zaken aan dus het zal niet teveel van hetzelfde zijn.  
 
Toen laatst de sloophamer in de Vlonder werd gezet, dacht ik terug aan de tijd voordat de Vlonder in 1980 werd 
gebouwd. Het waren de jaren zeventig en Achilles hield er bepaalde ‘principes’ op na. Waar andere clubs allang 
clubblad-, bord- en trainingspakkensponsoring hadden, deed Achilles niet mee, want dit waren allemaal maar uitwassen 
van het verderfelijke kapitalisme. Waar bij andere clubs al tactisch werd gewisseld, was dat bij Achilles uit den boze. Het 
was niet eerlijk om iemand die zo zijn best deed, maar in beroerde vorm stak, eruit te halen voor een verse kracht. Waar 
andere clubs na de eerste helft van het veldseizoen (ja, het was nog 3-vakkenkorfbal) bij aanvang van de zaalcompetitie 
hun eerste en andere teams van 12 naar 8 spelers terugbrachten, bleef Achilles met dezelfde 12 in de zaal spelen want 
anders moest er worden doorgeselecteerd en dan zouden de 4 zwakste schakels afvallen.  
 
Ik herinner me ook nog levendig dat als het weekend op 1 mei viel, er bepaalde elementen waren die doodleuk op rode 
sokken korfbalden. Bij bestuursvergaderingen waar vertrouwelijke zaken werden besproken mochten -indachtig het 
verheffingsideaal- snotneuzen van de jeugdraad van nauwelijks 18 jaar aanwezig zijn. Eigenlijk was Achilles destijds 
kneiterlinks.  
 
Financieel stonden we er ook niet florissant voor. Er was een contributieachterstand van duizenden guldens, voor die 
tijd veel geld. Wel de lusten, maar betalen ho maar. Onze houten kantine stond op instorten. Mijn vader was net 
voorzitter geworden. Er moest een nieuw clubhuis komen en er was eigenlijk geen geld. Dus werd er orde op zaken 
gesteld. Martin Knoppert werd de contributiewaakhond ‘by walking around’. Dus iedereen die een achterstand had, werd 
op het veld direct aangesproken en gemaand. Het was vermakelijk te zien dat leden omtrekkende bewegingen maakten 
als hij op ons terrein verscheen. Maar binnen een jaar had hij alles binnengehaald. We stonden er inmiddels iets beter 
voor. Niettemin weet ik nog wel dat mijn vader slapeloze nachten had toen hij naar de bank moest voor een hypotheek 
op het nieuwe clubgebouw. Hij danste bij ons thuis zowat de horlepiep toen hij het verlossende telefoontje van de bank 
kreeg dat de financiering rond was.  
 
De nieuwe Vlonder bracht een geweldige positieve impuls in de club teweeg. De club groeide zowel qua prestaties als in 
ledenaantal en het besef groeide dat er ook geld verdiend mocht worden. We hadden een hoofdsponsor (Sport Shop 
Scheveningen van Peter en Annette Lievaart) en later zelfs een shirtsponsor. Inmiddels mocht er tactisch gewisseld 
worden en we speelden met 8 spelers per team in de zaal.  
 
Straks krijgen we een nieuw clubhuis (vanwege de allure van het nieuwe gebouw kan het woord ‘kantine’ dan echt niet 
meer). Ik weet zeker dit wederom een enorme impuls aan de club zal geven. Maar het is ook reden voor zorg. Het 
clubhuis en trainingszaal zullen geëxploiteerd moeten worden. Dat gaat niet alleen met betaalde krachten. Dat betekent 
dat er een extra beroep op vrijwilligers gedaan zal moeten worden. Want met louter consumerende leden kan je de tent 
niet draaien. Een kernwaarde daarvoor is gemeenschapszin, ofwel innerlijke bereidheid en vaardigheid om zo nodig ten 
koste van persoonlijke offers iets voor elkaar te doen op deze club. Dit laatste schreef mijn neef Steven laatst iets 
anders op, maar daarover ben ik het dus zeer met hem eens.  
 
Groeten  
Frits Broers 
 
 
 
 
 



 8 
 

Van het Bestuur 
************** 

 
Extra trainingsmogelijkheden vanaf 29 maart 

**************************************** 
 
Eindelijk! De maatregelen vanuit de overheid en het RIVM staan toe dat ook volwassen weer mogen gaan trainen. 
Iedereen vanaf 27 jaar en ouder mag nu buiten in groepsverband trainen. Hier gelden wel nog beperkingen van groepen 
van maximaal 4 personen, en op anderhalve meter afstand. Echt korfballen kunnen we nog niet, maar het is een mooi 
startpunt op weg naar het ‘oude normaal’. Als vereniging staan we te popelen om dit voor alle Achillianen weer te 
kunnen faciliteren. Helaas hebben we te maken met extra uitdagingen op ons terrein. De kantine is inmiddels 
afgebroken en op het kunstgras zijn alle werkzaamheden nog in volle gang. 
 
De werkzaamheden op het kunstgras zullen nog tot diep in april duren. Dit is voor ons allemaal een flinke tegenvaller. 
We hadden gehoopt dat het kunstgras al gereed zou zijn voor gebruik. Dat had dan mooi samen kunnen vallen met de 
versoepelingen. Helaas is het nog niet zo ver. Er is veelvuldig contact geweest vanuit het bestuur met de gemeente (de 
eigenaar van het veld) en de aannemer over de voortgang. Het streven is nu om uiterlijk 21 april het kunstgras gereed te 
hebben. Aan deze datum houden wij ons daarom voorlopig vast. In de tussentijd gaan de werkzaamheden verder. Op 
donderdag 25 maart wordt de zwerfkast geïnstalleerd en zal de lichtschakelaar voor de lichtmasten in de container 
worden geplaatst. 
 
De afgelopen maanden hebben we allemaal al lang genoeg gewacht op het moment om weer te kunnen gaan trainen. 
De beperkte ruimte op het gras, in combinatie met de avondklok, maakt dat niet genoeg ruimte hebben om iedereen te 
kunnen laten trainen. In deze tijden is het extra zuur als we daardoor niet zouden kunnen trainen. Daar heeft de TC 
gelukkig een oplossing voor gevonden. 
 
Dunas is bereid gevonden om haar veld tijdelijk met ons te delen. Daar zijn we erg dankbaar voor en daar maken we 
natuurlijk met alle liefde gebruik van. De slogan “We doen het samen” wordt op deze manier door onze buren eer aan 
gedaan. We mogen op maandag en woensdag van 18.00 tot 20.00 gebruik maken van de faciliteiten van Dunas. Alle 
genoemde teams trainen samen in het toegewezen tijdslot op het aangewezen veld. Op deze manier hopen we dat 
iedereen toch met plezier kan trainen totdat ons eigen veld gereed is voor gebruik. Op het gras gaan de trainingen door 
zoals we gewend zijn, het oude trainingsschema blijft dus gehandhaafd!  
 
Het trainingsschema gaat in vanaf maandag 29 maart, geldt tot uiterlijk 21 april en ziet er als volgt uit: 
 
Maandag 
18.00 – 19.00 Veld 1 Alle E en F teams samen 
 Veld 2 B selectie 
19.00 – 20.00  Veld 1 Selectie (1 & 2) 
 Veld 2 3e en A teams 
 
Woensdag 
18.00 – 19.00 Veld 1 Alle D teams samen 
 Veld 2 Alle C teams samen 
19.00 – 20.00  Veld 1 of veld 2 Selectie (1 en 2) 
 
Het veld van Dunas (Stokroosveld) is gelegen aan Zonnebloemstraat 159c, 2565 RT Den Haag. Ook hier gelden 
natuurlijk aangepaste regels omtrent Corona. We gaan er van uit dat iedereen zich hier netjes aan zal houden. 
 
Het Bestuur 
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Kantine update: zet die tent maar op! 
********************************* 

 
De werkzaamheden op het veld zijn in volle gang. De kantine is inmiddels helemaal afgebroken. Het enige wat er van 
over is zijn bergen puin. Ook de werkzaamheden op het kunstgras zijn in volle gang. Bij deze nogmaals het verzoek aan 
iedereen om zowel de bouwplaats als het kunstgrasveld niet te betreden. Wanneer het kunstgras klaar is kunnen we 
eindelijk weer op ons eigen veld op kunstgras trainen. Dan is het ook prettig om iets te hebben staan dat dienst kan 
doen als ‘kantine’. De komende maanden kunnen we in een prachtige tent bivakkeren. Deze tent is afgelopen zaterdag 
door de familie Verboom, Simon Rodriguez en Ed Arbouw opgebouwd.  Heel veel dank aan deze toppers! Het 
resultaat zie je hieronder: 
 

 

 
 



 14 
 

Hoewel de tent is opgebouwd is deze voorlopig nog verboden terrein. Aan de binnenkant is nog wat werk te verzetten. 
En ook daarna kan deze ‘kantine’ nog niet open op basis van de huidige maatregelen. Hoe dat precies zal zijn vertellen 
we jullie later! 
 
Namens de werkgroepen, 
 
Rinus 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
De eerste jarige deze4 week is Malou Veen, zij wordt 7 april 15 jaar. Op 13 april wordt Isa van 
Boltaringen 10 jaar en op 15 april viert Floor Schuiten haar 17e verjaardag. 
Alledrie van harte gefeliciteerd en maaker een mooie dag van. 
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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 

 
Aangemeld als lid: Dionne (D.L.) van Pesch 
 Thorbeckelaan 435 
 2564 CB  Den Haag 
 Geb.datum: 18-10-2015 
 Tel: 06-19156921 / 06-41146167 
 
Adreswijziging: Gerard Mulder naar 
 Pomonalaan 61A 
 2564 XW  Den Hag 
 Tel: ongewijzigd 
 
Aangenomen als lid: Tessa van Iterson (Achilleslidnr. 3130) 
 
Bedankt als lid: Simone Kouwenberg 
 
Bedankt als lid per einde seizoen: Sanne Alkema 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
LEKKAGE 
Er is niets zo vervelend dan een lekkage in welke vorm dan ook.  
Het is 's nachts of 's morgens wakker worden door het geluid dat je niet een, twee, drie kunt thuisbrengen maar heel 
irritant is het zgn plok, plok, plok geluid. 
Je bed uit en dan met je blote voeten op het natte parket of vloerbedekking klaarwakker worden.  
Hallo, waar komt dat vandaan en je kijkt omhoog en daar zit een bruinige kring op het plafond zo groot als een schotel 
met een druppel in het midden die net omlaag komt op het moment dat jij omhoogkijkt en pats precies op je 
voorhoofd.  
Als er iemand boven je woont is het een kwestie van polshoogte nemen, aanbellen en vragen buurvrouw loopt er bij U 
iets over en ja hoor de wasmachine heeft het begeven en het water gutst er onderuit. 
Dan is het leed snel geleden, uitzetten, dweilen en bij jou met een rollertje het plafond, na uitgelekt te zijn, weer 
voorzien van een nieuw verflaagje.  
Woont er niemand boven je dan heb je een veel groter probleem want dan is er iets met het dak aan de hand en vind 
dan maar eens een loodgieter op korte termijn en een nieuw dak is een kostbare affaire. 
Het kan ook zijn dat jezelf een lekkende kraan hebt en dit moet hersteld worden want het geluid van het constant 
gedrup maakt je gek. 
Vroeger haalde je bij Bennebroek in de Vlierboom een nieuw leertje á 0,55 cent en in een wip was het gefikst.  
In ons geval bel je de woningbouwvereniging en de volgende dag komt er iemand om dit te verhelpen, niet met een 
nieuw leertje maar hij sloopt gewoon je volledige kraan, pleurt hem weg en zet er een compleet nieuwe kraan op á Euro 
110 en na 10 minuten zegt hij ,, voor de bakker,, en verdwijnt 
Zo bestaat er ook lekkage bij de supermarkt maar dat is van een volledige andere orde. 
Hier bestaat de lek in een door een klant omvergelopen toren van in de reclame zijnde koffiepakken waardoor een paar 
pakken openscheuren, onverkoopbaar zijn en weggegooid moeten worden.  
Een fles cola of sinas valt aan diggelen, een pak beschuit valt uit de stelling en wordt overreden door een 
winkelwagentje en verandert in paneermeel of een pak waspoeder barst open.  
Dit is natuurlijk een strop voor de grutter want dit genereert geen omzet en winst en wordt gezien als lekkage. 
Wat ook zeer hinderlijk is, is het lekken, zeg maar uitlekken van vertrouwelijke rapporten of besprekingen van onze 
regering of instanties die een probleem moeten onderzoeken en daarover een verslag schrijven. 
Nu tijdens deze nare coronatijd komt eens in de drie, vier weken Mark en Hugo ( wie kent ze niet ) op TV om kont te 
doen van de versoepelingen of aanscherpingen die er de komende weken zullen worden doorgevoerd.  
Een dag ervoor verschijnt de lekbrigade i.c. Sander v.d. Wulp, Joost Vullings, Ron Fresen of Nijnke de Zoete de boel 
verpesten en sommen alle veranderingen op die ze volgens zeggen hebben gehoord. 
Op de dag zelf (dinsdag) komt een van b.g.  lekkers 5 minuten voor aanvang van de persconferentie het nog even 
dunnetjes overdoen. 
Ik begrijp hier niets van, hoe kan dit nu al bekend zijn want Mark en Hugo staan daarna volledig voor ,, Jan met de 
korte achternaam,, en herhalen wat de lekker al verteld heeft alleen nu officieel. 
Of ze houden een persconferentie waar we met open mond en fingers crossed zitten te wachten wat er komen gaat of 
ze geven de beroepslekkers van tevoren een lijstje met de mededeling informeer het volk maar en wij ( Mark en Hugo) 
gaan gewoon weer aan het werk of doen een bakkie met een mokkapunt want deze komedie heeft geen zin. 
De troonrede is meestal eerder bij ons bekend dan bij de koning en minister president en Frits Wester is altijd met stip 
op een de brenger van het nieuws. 
Het schijnt om de een of andere manier niet mogelijk te zijn dit te voorkomen en alle gegevens worden gedeeld bij de 
koffieautomaat alhoewel toch bijna iedereen thuis werkt maar waarschijnlijk is dit de kracht van socialmedia ( ik haat 
het ) 
 
groetjes van de pensionada's maar wij lekken nog niet 
 
Elly en Rene 
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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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