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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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Laten we er maar vanuit gaan 
*************************** 

 
Onlangs zijn de indelingen voor de zaalcompetitie 2021-2022 bekend gemaakt. Dat 
hoort eigenlijk de normaalste zaak van de wereld te zijn. Maar inmiddels is dat niet 
meer zo. Afgelopen jaar hebben we geen zaalcompetitie gehad, maar desondanks wel nog een paar keer in de zaal 
mogen trainen. En toch kunnen we alvast vooruitkijken naar het volgende seizoen, zoals het hoort. 
 
Zelf vind ik spelen in de zaal leuker dan op het veld. Op het veld heb je zon, er is wind en vaak ook regen. Deze 
omstandigheden doen mijn toch al discutabele niveau geen goed. In de zaal heb je daar geen last van. Wanneer we 
straks (over een kleine vijf maanden) de zaal weer in kunnen smachten we ook naar een kantine. Op dat moment is de 
bouw van de nieuwe kantine nog in volle gang en zijn we volop aan het improviseren. In de zaal hebben we gelukkig 
een reservekantine om op terug te vallen. Want tegen die tijd hebben we de tijdelijke tent op het veld natuurlijk allang 
afgebroken (disclaimer: dit is GEEN uitnodiging om dat ook echt te gaan doen!). 
 
Iets anders leuks is dat Achilles rondom de start van het zaalseizoen 99 jaar bestaat. Hoe we dat gaan vieren weet ik nog 
niet, maar het wordt ongetwijfeld een knalfuif. Zoals gezegd is het veldseizoen mijn ding dus niet (tenzij je mij aan het 
aan het einde van het zaalseizoen spreekt), toch kan het komende veldseizoen ook veel moois bieden. Slapende talenten 
kunnen wakker worden, nieuwe teams kunnen worden gevormd en we kunnen weer met zijn allen een poultje maken 
wie de eerste gele kaart pakt van het seizoen. Of gewoon genieten van de geur van afstervend gras na een flinke 
plensbui op zaterdagochtend. Bijkomend voordeel is overigens dat ons kunstgras voortaan elke regenbui kan weerstaan. 
De werkzaamheden op dat vlak zijn eindelijk afgerond. Dus eigenlijk hebben we alleen nog ‘even’ een nieuwe kantine 
nodig en alles is weer als vanouds. 
 
Dat is natuurlijk simpel gezegd, maar zo simpel is het uiteindelijk ook. Of het echt zo allemaal gaat lopen kunnen we 
natuurlijk niet zeggen. We zijn afhankelijk van de routekaart die ons terugleidt naar het normale bestaan. Maar er ligt 
gewoon heel veel leuks in het verschiet voor ons allemaal. Op dit moment ziet alles er rooskleurig uit, of zwartwitgroen, 
wat je zelf wil. Dit weekend heeft weer laten zien hoe leuk sport kan zijn. Voor het eerst gaat er een Nederlander aan de 
leiding in de WK-stand van de Formule 1, Feyenoord speelt toch weer Europees voetbal en in de Giro greep Riesebeek 
net naast een etappeoverwinning. Wij moeten helaas nog even geduld hebben. Laten we er maar vanuit gaan dat we 
volgend seizoen dit brakke jaar dubbel en dwars goed kunnen maken. 
 
Rinus Cost 
 
 

Genieten 
******** 

 
Afgelopen dagen waren heerlijk vol met lente/zomerachtige dingen. Op vrijdag de 
eerste echte lekkere zonnige dag. Deze zat vol met onder andere voor de deur 
Guinevere fietsles geven, zitjes bij het water in orde maken, naar de speeltuin gaan, Guinevere vergeten in te smeren 
waardoor ze het hele weekend rode armen en schouders had en een idyllisch plaatje dat beide kinderen naar de eenden 
zaten te kijken op de steiger. Op zaterdag heerlijk weer in mijn korte broek op het veld gestaan bij een oefenwedstrijd 
tussen de F-jes onderling en tussendoor even kijken hoe de steeds groter wordende Kangoeroe-groep heerlijk met 
korfbalachtige zaken bezig zijn. Genieten! Ook verbazing dat er een hoofdartikelschrijver is die voorkeur heeft voor 
spelen onder kunstlicht in de zaal en herfstig/winterachtig weer… Maar ja, verder met het zonnige. 
 
De rest van de zaterdag ook lekker buiten geweest, ditmaal mezelf vergeten in te smeren waardoor zichtbaar is waar 
mijn shirt, broekje en sokken zaten en in de avond lekker tot laat aan de barbecue met bier en vuurkorf. Op zondag 
lekker in de tuin bezig geweest, boodschappen gedaan, een bout vervangen in mijn step (ja je leest het goed, mijn step, 
niet die van één van de kinderen) en lekker buiten gegeten. Aan het einde van deze zondag is het alweer tijd om mijn 
laatste hoofdartikel van dit seizoen te schrijven. Meestal gebeurt dat wat eerder, maar ja… zie hierboven.  
 
Naast de bekentenis dat ik een eigen step heb moet ik nog een bekentenis doen: wij hebben wc-
papier gehamsterd. Nee, we hebben vorig jaar niet de schappen leeg getrokken of uit een 
winkelwagen van een oud vrouwtje gepikt. Nee, wij hebben afgelopen week vijf pakken wc-
papier gehaald: oranje wc-papier! Naast het wc-papier zijn er oranje zonnebrillen, vlaggetjes, 
truien, shirtjes, autospiegelhoesjes, pruiken en papieren voetbalbekertjes gehaald. En ja, voor de 
kinderen hebben we ook een outfitje en een bril. Twee toernooien hebben we erop moeten 
wachten, maar eindelijk kunnen we weer los met ons chauvinisme. Voor Brandon wordt dit 



 

 5 
 

trouwens helemaal een mooie periode, hij is namelijk helemaal gek van de kleur oranje. Niet vanwege het Nederlands 
elftal of het koninklijk huis, maar omdat zijn favoriete Pokémon Charmander oranje is. Meneer is helemaal blij als we 
een straat tegenkomen welke helemaal vol gehangen is met vlaggetjes. Een straat klaar voor het EK, een straat met 
slapeloze nachten. Niet vanwege de spanning, maar vanwege het geluid van honderden plastic vlaggetjes die herrie 
maken bij het minste zuchtje wind.  
 
Weet je wat trouwens nog meer herrie maakt? Vijf uitgelaten jongens in een huis tijdens een kinderfeestje. Het 
kinderfeestje van Brandon was het eindstation van een verjaardagsweek. Op zaterdag het eerste feestje met een deel van 
de familie, op zondag het tweede feestje met een ander deel van de familie. Aan het einde van de dag Pokémon cup 
cakes in elkaar zetten om maandag uit te delen op school. Dinsdagavond op te training ook nog even uitdelen en op 
donderdag (Hemelvaart) verjaardagsbezoek deel drie. De afsluiter was dus het kinderfeestje. Een hoop geregel en een 
hoop avonden laat naar bed vanwege het taarten maken. Yep, wederom een bekentenis; ik maak graag 
verjaardagstaarten. Beyblade, Pikachu, Snorlax en Charmander waren het dit jaar. Al het geregel en korte nachten waren 
het waard, want zoals ik vorig jaar al schreef: jarig zijn is een gevoel en dit jaar is het ons niet alleen weer gelukt om 
Brandon dit gevoel te geven, maar ook om het een week vast te houden. 
 
Laten we hopen dat we de komende weken het lekkere weer ook vast houden en dat we met elkaar kunnen genieten 
van het weer en van het EK. Laten we dit jaar niet alleen proberen om het oranje gevoel te krijgen, maar ook om het zo 
lang mogelijk vast te houden. Hang dat vlaggetje op, draag iets oranjes, eet peen, drink jus d’orange, wat dan ook. 
Geniet er van, ook al vind je oranje een lelijke kleur of houd je meer van zaalvoetbal. Geniet! 
 
Leon van Dam 
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Van de redactie 
************** 

 
Dit seizoen zal het laatste krantje op 28 juni gemaakt worden. De kopij voor dit krantje 
moet die dag dus voor 12.00 uur binnen zijn.  
Het eerste krantje van seizoen 2021-2022 zal op maandag 16 augustus gemaakt worden.  
De kopij voor dat krantje moet maandag 16 augustus voor 12.00 uur binnen zijn. 
 
Groetjes, 
 
Rinus 
 
 
 
 
 

 
 

Nieuwbouw update #zoveel 
************************* 

 
We krijgen regelmatig wat foto’s van het veld die zijn gemaakt door oplettende voorbijgangers. Volgende week wordt 
deze volgegoten met beton. 
 
Hieronder een impressie van het dit er deze week uitzag. Ook hebben we een mooie poster gemaakt. Deze is 
ontwikkeld door Hans en Audrey. Op de poster zie je aan de hand van de bodem van de fundering hoe de nieuwe 
kantine er uit gaat zien en waar je bijvoorbeeld de kleedkamers terug kunt vinden straks. Deze poster is te zien op de 
website. 
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TC 
*** 

 
Voor jullie ligt de conceptindeling voor de jeugdteams 2021-2022. De laatste weken 
heeft de TC overlegd met de trainers. We zijn aanwezig geweest bij de 
wedstrijdactiviteiten op zaterdag en we hebben geprobeerd een eerlijke indeling te maken. Dit was, gezien de hele 
coronasituatie, niet eenvoudig. Toch denken we een indeling te hebben die recht doet aan de mogelijkheden die er zijn 
en de ontwikkeling van onze jeugdspelers. 
 
Mocht u een vraag hebben of willen weten hoe de besluitvorming is geweest dan kunt u voor woensdag 9 juni een mail 
sturen naar tc@hkvachilles.nl en dan komen wij er bij u op terug. 
 
vriendelijke groeten, 
 
De TC 
 

A1  A2  
Max Noah Silja 
Xander Merel Sanne  
Quin Ivy Mira  
Thijs Floor Stefania  
 Yara Femke  
 Citlali Elise  
 Feline Kimberly  
  Melissa  
  Afvaller A1  
  Afvaller A1  

 
 
B1.  B2.  B3.  
Levi Esmée Jim Manelle Teun Malou 
Shane Demi Lucas H. Lizzy Joost Bregje 
Mick Paivi Viggo Bo Siemen Jalien 
Damien Jill Lucas L. Tehzeeb Justus Resa 
Björn      Stella 

      
C1.  C2.    
Bradley Kiki Aiden Lena   
Dirk Lynn Sem M. Sofie   
Jens Lisette Mika Donya   
Erik Layla  Jez Lianne   
Milan  Jasper Almes   
      
D1.  D2.  D3.  
Semm H. Britt Xander Noa P. Jesse Emily 
Tim Fleur Fedde Sophie D. Zinedine Liz 
Lars Roos Jim Imke Robin Isa 
Joe Lola Niels Fiep Klaas  
    Tygo  
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E1  F 
Noah van Os Philene van Eijk Brandon van Dam 
Jarmo Laarhoven Soe Maas Jelte Bouwkamp 
Luuk Deurloo  Evi Aandewiel 

  Milou Kraak 

  Selah Bouwkamp 

E2   Dionne van Pesch 
Luuk Wiekenkamp Mila Maas Jason Jillissen 
Dwayne Lek Marley Jol Thomas Hadi  

 Feline van der Spek  Mick van Breukelen 

   
E3       
Vincent Zoutendijk Minka Boelhouwer  
Owen Verheijen Paschalia Raskou  
 Faylinn Verbeek  
   
E4   
Jonah van 
Collenburg,  Ashlyn Verloop  
Luc de Groot Hanna Maessen  
Jonne van der Vecht   
   
E5   
Kenz Fakhir Frederique van den Berg   
Boris de Gelder Tessa Iterson  
 Ella Fakhir  
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Materiaalcommissie 
****************** 

 
Update containers 
De afgelopen weken is mij al meerdere malen gevraagd wanneer er een update zou 
komen omtrent de containers en het materiaal. Moeten we nou wel of niet opruimen? 
Blijft het zo’n bende? Kunnen we nog bij de zwarte container? Afgelopen zondag zijn de laatste werkzaamheden 
afgerond dus bij deze de beloofde update. 
 
De grijze container is de nieuwe materiaalcontainer voor het kunstgras. Het is niet meer de bedoeling dat we over het 
bouwterrein in de zwarte container komen. Mochten er nog spullen in liggen die je nodig hebt of extra palen of platen 
dan mag je die uiteraard nog pakken. Wel graag opruimen in de grijze container, zodat we de zwarte zo snel mogelijk 
niet meer nodig hebben. Dan hebben we nog een groene container. Hier ligt een elektrische of een hand ballenpomp. 
Verder is de groene container voor de KC om ons weer van eten en drinken te voorzien. Daarover meer in een nader 
nieuwsbericht. 
 
Om de grijze container te openen met je eerst de rechterdeur openen, dan 
pas de linkerdeur. Nooit tegelijk! Dan klemmen ze en krijg je ze niet 
meer open of dicht. 
Ik wil geen losse spullen meer zien in de container. Alles heeft een plek.  
Palen gaan achter de banden zodat ze bij elkaar blijven. De reden dat we 
het zo oplossen is omdat we geen dingen mogen schroeven of lassen aan 
de container. Deze hebben we te huur en moeten we heelhuids weer 
inleveren. 
Manden moeten op de karren. Niet los! 
Dopjes gaan om de blauwe paal. Niet los! En ook niet op het veld! 
Ladders en kleine hoepels liggen in de hoes in het middelste kastje. 
Graag na gebruik weer netjes in de hoes terug doen zodat de setjes 
compleet blijven. Er zijn 12 hoepels in 3 kleuren per set. 
Het enige wat niet in de grijze container mag is materiaal voor het gras. 
Daar bedenk ik een andere plek voor. Platen mogen op het kunstgras 
blijven. Wel moeten ze aan de kant zodat niemand erover kan struikelen. 
Deze kan je zo onder het hek schuiven zodat ze netjes opgeruimd zijn. 
 
Dan nog even wat anders. Twee seizoenen geleden zijn we op het veld 
overgestapt van blauw/gele naar zwart/witte ballen. Dit had met name 
een financiële reden. De blauw/gele ballen nemen vocht op en worden 
zwaarder bij regen. Buiten het zwaarder worden is vochtopname ook een 
warm welkom voor schimmels. Op de foto kun je zien dat er een bal of 
tien beschimmeld zijn. Dit waren overigens ballen die  door de slijtage van 
het veld al niet meer goed genoeg waren en daardoor in de prullenbak 
eindigen. De overige ballen op de foto zijn lek of in te slechte staat om 
mee te korfballen. De reden dat ik dit benoem is om jullie ook een kijkje te 
geven in de afschrijving van de korfballen. Ze kosten 40-45 euro per stuk, 
dus ga er goed mee om en raak ze vooral niet kwijt. 
 
Tot zover de update omtrent de containers en het materiaal. 
Ik kan niet genoeg blijven benadrukken dat het belangrijk is dat we met 
z’n allen opruimen en dat we de mensen en de kleinsten die er nog niet zo 
goed in zijn bij helpen. 
Totdat de nieuwe kantine af is zullen we moeten roeien met de riemen die 
we hebben. Laten we met z’n allen ons best doen om daar het beste van te 
maken. En daar hoort ook opruimen bij. 
 
Ilan Verboom 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
Deze weken hebben we 3 jarige. Als eerste is Silja Labordus jarig, zij viert 2 juni haar 17e 
verjaardag. Op 5 juni viert Resa Knoester haar 14e verjaardag. En de laatste is Bo Linse, zij wordt 
12 juni 14. 
Alledrie van harte gefeliciteerd. 
 
 
 
 
 

HKV Achilles kamp 2021: Kamp in eigen stad en omgeving! 
***************************************************** 

 
Zoals jullie al eerder op de site hebben kunnen lezen kan ons oude, vertrouwde kamp helaas nog niet onder de normale 
omstandigheden plaatsvinden. Dat mag de pret echter niet drukken, want wij gaan er alles aan doen om jullie toch een 
onvergetelijke, sportieve, gezellige week te laten beleven! Word jij hier ook nu al enthousiast en nieuwsgierig van? Lees 
dan snel verder voor alle informatie! 
 
Dit jaar vieren wij een week lang feest in eigen stad en omgeving. Een week lang spellen, activiteiten en vermaak met al 
je korfbalvriendjes- en vriendinnetjes. Voor iedere leeftijd is er wat wils! Wat moet je weten voordat je je opgeeft? 

- De kampweek is van maandag 19 juli tot en met vrijdag 23 juli. Eten en slapen doen we thuis, maar je kan er in 
ieder geval vanuit gaan dat je overdag goed bezig gehouden wordt! 

- Een thema mag natuurlijk niet ontbreken en achter de schermen wordt er al weer hard gewerkt. Heel veel 
verklappen doen we nog niet, maar je kan er in ieder geval op rekenen dat we op zoek gaan naar onze Haagse 
schatten. Met ons veld, de bossen en het strand bij ons om de hoek, moeten die leuke kampactiviteiten volgens 
ons helemaal goedkomen! 

- Je kan je aanmelden vanaf de F’jes tot en met de leeftijd van 18 jaar! Verdeeld in twee leeftijdsgroepen willen 
wij jou een onvergetelijke week bezorgen met de leukste kampspellen waarbij o.a. een greppeltocht, 
jachtseizoen en de fietsspeurtocht niet ontbreken! 

- Dan natuurlijk nog de kosten; voor een hele week van maandag tot en met vrijdag bedragen de kosten €90,-.  
- Duidelijk is dat we er met elkaar een top week van gaan maken! Nog wat onduidelijkheid? Zeker! Want kunnen 

we tegen die tijd met een grote groep lunchen of moet dat wellicht nog thuis? Zijn er nog maatregelen die ons 
belemmeren in activiteiten? Misschien wel! Op die vragen hebben we nog geen antwoord. In de loop van de 
tijd hopelijk wel en daar zullen we tijdig over communiceren. Wij willen jullie in ieder geval vragen om met alle 
scenario’s rekening te houden!  

 
Ook zoveel zin gekregen in het kamp in onze eigen stad? Dan kan je je via onderstaande link aanmelden: 
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Wacht niet te lang met aanmelden, want ook met dit alternatieve kamp geldt vol=vol!  
 
Spelen er nog vragen, wil je iets weten of heb je nog ideeën? Schroom niet om contact met ons op te nemen: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekZ2cBqNvQAR23kl0C944XYypB2YA6N02p613i4XaKxKSOIg/vi
ewform 
 
Mailadres: juliabaak@outlook.com 
Telefoonnummer: 062140651 
 
Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen en hebben er in ieder geval heel veel zin in! 
 
Groetjes, 
De kampcommissie 
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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: Yanou (Y.) Schuller 
 Den Haag 
 Geb.datum: 07-07-2017 
 
 Mika (M.) Noordam 
 Den Haag 
 Geb.datum: 10-04-2018 
 
Aangenomen als lid: Anna Jansen (Achilleslidnr. 3132) 
 Caat Jansen (Achilleslidnr. 3133) 
 
Overgeschreven naar spelend lid miv nieuwe seizoen: 
 Mandy Muller 
 
Bedankt als lid per einde seizoen: Kaj Labordus 
 Joanne van Kaam 
 
Bedankt als recreant: Mirella Jol 
 
Tijdelijke adreswijziging tot 3 juli: Olga van Reijn, is niet op huistelefoon te bereiken, alleen mobiel of mail 
 
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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


