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In 'n wereld waarin de social-media 'n steeds prominentere
plaats innemen houdt de papieren versie van ons aloude
clubblad Ronduit trots stand. Al noemen we het tegenwoordig geen ”blad” meer maar ”magazine”, en ook al
verschijnt 't geen zes keer per seizoen meer zoals vroeger
't geval was. Daarom maken we die ene keer per jaar dat
't verenigingsmagazine Ronduit bij leden en relaties in de
bus valt er dan ook iets speciaals van. Met alle teamfoto’s,
interviews en veel verenigingsnieuws. Op pagina 2 is de
verenigingspagina met alle belangrijke (!?) personen en
telefoonnummers. Een uitgave dus om te bewaren.
De rest van 't seizoen houden we iedereen op de hoogte
van het Eendrachtnieuws via de onlangs totaal vernieuwde
website. Bas Tacke van F-Graphics heeft er weer vakkundig 'n bijzonder gebruiksvriendelijke en eigentijdse site van
gemaakt waar we trots op kunnen zijn. Naast de papieren
versie van Ronduit brengen we drie maal per jaar 'n online
versie uit in de vorm van 'n nieuwsbrief. Daarnaast zijn we
ook nog actief op Facebook en Twitter voor de actuele Eendracht nieuwtjes. Niemand hoeft dus Eendracht nieuws te
missen. Heb je tips voor 'n tweet op de Eendracht twitter
pagina, 'n foto voor op Facebook of 'n onderwerp voor op de
Eendrachtsite dan houden we ons als redactie aanbevolen
en weten jullie ons te vinden . Namens de Eendracht Communicatie Commissie (ECC) wens ik alle lezers van Ronduit,
de bezoekers van de website, onze + 430 facebookfriends
en alle + 580 followers op Twitter een nieuwsrijk seizoen
2015/2016 toe.
Veel lees en kijkplezier,
namens ’t redactieteam,
Ton Broekmans
redactie@eendracht30.nl

Jaar Agenda
11 december

Kerstbingo

17 december

kerstborrel medewerkers

3 januari

nieuwejaarsreceptie

22 januari

carnaval avond

27 maart

ouder/kind toernooi (fairplaycup)

mei

Feestavond SV

10/11/12 juni

Jeugdkamp

18 juni

Noppentoernooi / Groenwitfeest
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Van de voorzitter

EENDRACHT’30 DRAAIT
Alle voetballers(sters), korfbalsters, trainers, jeugdleiders, scheidsrechters, commissieleden en bestuursleden zijn, na een
korte zomerstop, weer volop in de weer om alles binnen Eendracht vlotjes te laten verlopen. De competitie is voor alle
teams weer in volle gang. Na een moeizaam begin met de vroege start van de bekerwedstrijden zijn nu alle teams al weer
enkele wedstrijden gevorderd in de competitie.
In augustus is Zolt Kovacs gestart als hoofdtrainer van de
voetbalselectie. Samen met zijn assistent Peter van Putten
en de trainer van het tweede elftal Willem Letemahulu
zullen zij trachten het maximale uit de selectie te halen.
Met de nieuwe aanwinsten zijn de verwachting weer hooggespannen voor het 1e elftal. Ook dit jaar moet het weer
mogelijk zijn boven in de 4e klasse mee te spelen. Voor het
zeer jonge 2e elftal is het vooral zaak veel ervaring op te
doen in het senioren voetbal.
Bij de korfbal is het eerste team van start gegaan onderleiding van Jaap Beers. Een goede samenwerking tussen
het 1e team, A en B junioren zal er voor moeten zorgen dat
de krapte in het aantal speelsters wordt opgevangen. We
zijn er helaas niet in geslaagd om een D pupillenteam op
de been te brengen. De aanwas bij jeugd blijkt bij de korfbal
duidelijk te stagneren. In een goed overleg met zeer betrok-
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kenen korfballeden zijn onder andere een aantal initiatieven
opgestart om jeugd te werven voor het korfbal. Tevens is er
een start gemaakt met het organiseren van de festiviteiten
rondom het 50 jarig Jubileum van de korfbal in 2016.
De sponsorcommissie is onderleiding van Bob Velthuis
vernieuwd en inmiddels volop bezig om de contacten met
bestaande sponsoren te onderhouden en nieuwe sponsoren te werven. De eerste resultaten zijn al zichtbaar en veel
belovend. Deze inkomsten zijn hard nodig om de vereniging
draaiende te houden en onze doelen te kunnen verwezenlijken. Vergeet u ook niet uw online bestellingen via de link
van Sponsorkliks op onze website te doen. Bij elke bestelling ontvangt Eendracht een kleine commissie.
Bas Tacke van F-Graphics is samen met de Ronduit commissie bezig om onze website weer aan te passen aan de

WEER OP VOLLE TOEREN !
wensen van deze tijd. De digitale communicatie middelen
beheersen inmiddels, of we het nu leuk vinden of niet, een
groot deel van ons leven. De ontwikkelingen gaan razendsnel en steeds sneller moeten er updates van de website
plaatsvinden. Op korte termijn zal de vernieuwde website
worden gelanceerd.
Op de achtergrond is het bestuur ook druk bezig met de
toekomst. Zo zijn we nauw betrokken bij de aanleg van de
snelfietsroute. Deze snelfietsroute tussen Cuijk en Nijmegen zal over een deel van ons sportpark komen met als
gevolg dat het gebied achter veld 3 bij de spoordijk moet
worden afgestaan. Dit zal een behoorlijke aderlating zijn op
het aanzicht van ons sportpark aangezien daar alle bomen
moeten worden gekapt.
Daarnaast besteden we ook veel tijd om te zien waar we over
5 en 10 jaar staan met de vereniging. De sterke terugloop van
jeugd en de toenemende vergrijzing in onze gemeente zal
ook bij ons op den duur invloed hebben op het ledenaantal.
Het is zaak dat we hier tijdig op reageren en denken in kansen. Ook de gemeente heeft ons verzocht te kijken naar de

toekomst met het oog op een multifunctioneler sportpark en
clubhuis. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op vrijdag
23 oktober hebben wij deze plannen nader toegelicht. Al met
al is iedereen weer druk in de weer en staan er leuke activiteiten op de agenda. Zo werd er op vrijdag 30 oktober een
echt Octoberfest georganiseerd. We hopen dat ook dit feest
zaal gaan groeien tot een traditioneel feest bij Eendracht.
Diverse commissies kunnen nog wel wat extra handjes
gebruiken. Zo is de Barcommissie nog opzoek naar vrijwilligers. Ook de Zaterdagcoordinatie kan nog een aantal extra
mensen gebruiken. Dus heeft u nog een vrij uurtje of weet
u nog iemand die de handen uit te mouwen wil steken, laat
het ons weten.
Namens het bestuur wens ik iedereen weer een geweldig
seizoen met mooie sportieve momenten, veel plezier en
sportieve successen.
Met sportieve groet,
Eendracht’30
Charles Eltink
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024 6962804

Voor al uw
tuin- en
straatwerk...
Lindeboom 82, 6585 BV Mook
T. 024 - 696 28 58 M. 06 - 510 750 67
info@tuinenstraatwerk.nl

www.tuinenstraatwerk.nl

AUTOBEDRIJF

THIJSSEN

EEN AUTOBEDRIJF MET VAKKUNDIGE SPECIALISTEN
Bent u op zoek naar een modern en vakkundig autobedrijf, voor auto onderhoud? Autobedrijf Thijssen,
gespecialiseerd in occassions, staat voor u klaar. Wij
voeren efficiënt alle onderhoudsbeurten uit. U bent
uw auto nooit langer kwijt dan het nodig is.
100% kwaliteit werk en onderdelen

Rijksweg 116, 6585 AJ Mook
tel. 024-696 18 00

www.autobedrijfthijssen.nl

Nieuwbouw

Restauratie

Verbouwingen

Badkamers

Renovatie

Keukens

Rijksweg 10, 6584 AB Molenhoek
T 024 - 69 62 804 www.bouwbedrijfroeloffs.nl

TWEET

FACEBOOK

Blijf vooral aan het twitteren en facebooken want wij vernemen maar al te graag wat er speelt binnen onze vereniging!
Vergeet niet @Eendracht30 te vermelden in je tweet. Facebooken kan via facebook.com/eendracht30.
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SPEELT DE BAL DOOR...
Puck Poelen speelt de bal door aan... Frank Thijssen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Frank Thijssen, geboren en getogen in Mook
en ik kreeg de bal doorgespeeld van Puck Poelen (ben je
lekker mee).
Ik ben een man van weinig woorden dus ik zal het kort houden: Mijn leven lang ben ik al bij Eendracht te vinden. In de
jeugd begonnen al s voetballer bij de E’tjes. Daarna doorgevoetbald tot en met de A1. Vanuit de A1/A2 is het (oude)
derde elftal opgericht, met vrienden zoals Kneus en Frank
Queens en de rest zeker niet te vergeten (dit zijn er teveel
om op te noemen). In de derde helft waren we in ieder geval
beter dan in het voetbal zelf, toch was dit zeker niet slecht.
Ook de weekendjes weg waren gekkenhuis met als
toppunt het weekend naar Winterberg. Voor velen
bekend als Zeuvuhhh (7)! Maar daar zal ik maar
niet te veel over vertellen…
Naast het 3e ben ik ook een hele tijd actief geweest als grensrechter bij het 1e elftal. Uiteindelijk bij de Veteranen gaan voetballen
samen met mijn broer en zwager. Mijn
vader, Tiny Thijssen, was daar toen leider.
Daar ben ik dus begonnen als voetballer
en geëindigd als keeper. Toen kwamen
de blessures namelijk opspelen.
Gelukkig werd er ook een nieuw derde elftal gestart met Mookse en
Maldense jongens. Bij dit vriendenteam ben ik inmiddels ook
alweer jarenlang supporter.
Ook was/ben ik supporter
van het 1e korfbal team.
Hier speelde mijn dochter
tot voor kort en nu ga ik
af en toe nog eens kijken
bij een thuiswedstrijd.
Verder ben ik dit seizoen
alweer het vierde jaar
actief bij het 1e elftal als
niks? (supporter/sponsor)
Al met al ben ik ergens
tussen de 40 en 45 jaar
lid van Eendracht en ik
hoop dat ik net zo lang lid
kan blijven als mijn vader, die is
inmiddels al 70 jaar lid (klasse pap!)
Graag speel ik de bal door naar mijn grote vriend
F.Q (F&F), oftewel Frank Queens.
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even voorstellen..

REDACTIE BREIDT ZICH UIT...
De Ronduit is in beweging! Om alle geledingen binnen de vereniging goed te kunnen vertegenwoordigen zijn we blij met de
toevoeging van Patricia Koenders (korfbal), Masha Haerkens (korfbal) en Twan Lucassen (jeugdafdeling) aan onze redactie.
In deze editie stellen ze zich in het kort voor.

TWAN LUCASSEN

PATRICIA & MASCHA

Mijn naam is Twan Lucassen, ik ben 19 jaar oud en ik
vind voetballen, darten en judo erg leuk. Momenteel doe
ik een opleiding elektrotechniek in Nijmegen. Voorheen
heb ik negen jaar gevoetbald in verschillende jeugdteams
bij Eendracht.

Wij, Patricia Koenders en Mascha Haerkens, hebben ons
aangemeld om de korfbal te vertegenwoordigen in de ronduit, nieuwsbrieven, en social media. Nu willen wij graag van
elk team in wedstrijdteneu een teamfoto hebben.
Graag zouden wij ook leuke foto’s , momenten (zoals uitjes,kampioenschappen enz.) , wedstrijd verslagen, trainingen alles
wat leuk is om te vermelden naar ons gemaild hebben zodat
wij dit op facebook, twitter, ronduit kunnen zetten om zo ook
korfbal op de kaart te zetten.Jullie kunnen dit naar ons mailen:

Sinds 2012 ben ik als scheidsrechter wedstrijden gaan
fluiten bij Eendracht. Sinds dit seizoen heb ik ook besloten
om te stoppen als voetballer om mijzelf nog meer te gaan
focussen op het fluiten van wedstrijden. Bijna iedere zaterdag ben ik bij Eendracht te vinden als scheidsrechter en
inmiddels heb ik ook mijn scheidsrechtersdiploma behaald.
Ik hoop nog veel wedstrijden te mogen fluiten aangezien ik
dit erg leuk vind om te doen.
Fons Thomassen heeft mij benaderd voor de functie van
redactielid bij Ronduit. Hij was op zoek naar iemand die zich
meer op de jeugd kan gaan richten. Omdat dit mij
erg leuk leek en omdat ik hier een leuke uit
daging in zag heb ik mijzelf beschikbaar gesteld.

patricia_koenders@Hotmail.com
mascha_haerkens@Hotmail.com
of voor diegene die het makkelijker vinden mogen het ook
door appen:
Patricia: 06-15080735
Mascha 06-27027853

Mijn focus ligt dus op de jeugd van Eendracht. Naast het
schrijven van artikelen voor Ronduit wil ik ook gaan kijken
welke activiteiten wij mogelijk kunnen gaan organiseren
voor de jeugd naar het voetbal en korfbal.
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PUPIL VAN DE WEEK
Ook dit seizoen staan de tweedejaars E-spelers in de
spotlights!Zij worden uitgenodigd om op zondag een
wedstrijd mee te draaien met Eendracht 1.
Het programma ziet er als volgt uit:
De E-spelers, meestal 2 tegelijk, worden om 12.45 uur
bij Eendracht verwacht. Om 13.00 uur mogen ze met de
spelers van Eendracht 1 de bespreking in. Zij horen daar
wat de opstelling is, wie de tegenstander is en alle ins en
outs die de trainer op dat moment tegen de spelers van
Eendracht 1 wil vertellen.
Na de bespreking kleden de E spelers zich om en mogen zij,
in een tenue van Eendracht, mee met de warming-up van
de reserve spelers. De pupillen lopen vervolgens met de
aanvoerders van beide teams het veld op. Daarna mogen zij
samen de aftrap nemen en proberen het eerste doelpunt
bij de tegenstander scoren. De E-spelers zitten vervolgens
de gehele wedstrijd in de dug-out, bij de rest van het team.
Tijdens de rust mogen zij penalty’s nemen op de reserve
keeper. Na de wedstrijd kleden ze zich weer om en is het
afgelopen.
De spelers krijgen de gehele dag eten en drinken.
Het is erg leuk als de ouders aanwezig zijn om foto’s van de
kinderen te maken en om te zien hoe ze glunderen. Want
het is toch best wel spannend!!
Maar... ouders, leiders mogen niet mee tijdens de
bespreking of in de dug-out... dit is speciaal voor
de Pupil van de week.
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PRIKBORD
BEDANKT VOOR
PASSIE EN PLEZIER …
Het afgelopen seizoen was voor ondergetekende een zeer speciaal seizoen.
Bij mijn afscheid als Eendrachtbestuurslid werd ik tijdens de jaarvergadering
benoemd tot Ere-lid van de vereniging. Een eervolle onderscheiding die ik dus
blijkbaar had verdiend !!!
En een soort van “klap op de vuurpijl” kwam tijdens het GroenWitfeest toen
burgemeester Willem Gradissen mij namens Zijne Koninklijke Hoogheid Koning
Willem-Alexander een Koninklijke Onderscheiding mocht opspelden! Voor mij 'n
grote en bijzonder eervolle verrassing. Speciaal natuurlijk dank aan alle bestuursleden waarmee ik in de loop van 23 jaar bestuurslidmaatschap heb mogen samenwerken. Maar ook een dankjewel aan al die andere talloze vrijwilligers met wie ik in al die jaren mocht samenwerken in "dienst" van Eendracht.
Dankzij jullie heb ik m'n "werk" voor Eendracht altijd met veel plezier gedaan.
En daarom is Eendracht ook nog niet van mij af. Ik blijf, net als gelukkig vele
andere vrijwilligers, met passie en plezier mijn bijdrage aan Eendracht leveren.
Ton Broekmans

C2 IN NIEUW TENUE
De spelers van Eendracht C2 zijn door sponsor Martijn Witteveen in een prachtig nieuw wedstrijd tenue gestoken. Niets staat dit jaar de overwinning nog in de weg.
Staand: Frans van de Mond (Trainer) - Martijn Witteveen
(Sponsor) - Tim van de Mond - Simon van der Wielen Rick Vos - Gijs Ros - Jop Linders - Levi Piets - Alexander
Witteveen - Jan Poelen (Leider)
Voorste rij: Levi Cillessen - Mathijs Roeloffs - Abel van der
Wielen - Merijn Velthuis - Peter Paul Buijnsters - Hugo
Poelen - Guus Stoffelen

OOK IETS DELEN?
Wil jij iets delen dat ieder lid van Eendracht moet / mag weten?
Deel dit dan met ons. Dit kan via Twitter (@eendracht30.nl) of
facebook (www.facebook.com/eendracht30 of via email
redactie@eendracht30.nl
NOVEMBER 2015 RONDUIT
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ZO MAAR EEN SPELER...

CHIEL THEUNISSEN
Wat is je naam?
Chiel Theunissen.
Hoe oud ben je?
Ik ben 11 Jaar oud.
Op welke Positie speel je?
In de spits bij de D4.
Waar woon je?
Ik woon in de Molenhoek
Op welke school zit je?
Op de Grote lier in groep 8
Welk team wil je halen in de toekomst?
Het eerste van Eendracht’30.
Wat zou jij in de toekomst bij Eendacht willen doen?
Mij zou het leuk lijken om teams te trainen.
In welke teams heb je gevoetbald voor de D4?
In de mini F, F3, F1 en de E1
Wat is je favoriete voetbalclub?
PSV

INTERVIEW MET DAVEY BOS TRAINER VAN DE D4
Volg jij eendracht online ook?
Ja ik volg het af en toe via Facebook en voetbal.nl. De berichten hiervan
vind ik interessant, voornamelijk de berichten van het eerste van Eendracht lees ik altijd.
Wat zou jij graag zien veranderen binnen eendracht aan activiteiten?
Fairplay cup en het noppentoernooi vind ik erg leuk. Maar wat ik hier mis is
een toernooitje met teams van buiten af voor de D en de E teams. Mensen
vragen aan mij vaak waarom Eendracht dit niet heeft.
Wat lijkt jou een leuke activiteit voor de jeugd buiten voetbal/korfbal om?
Een toernooi in de zaal. Eventueel een weekend met het team weg om dan
tegen andere teams te spelen in de vorm van een oefenweekend. De jeugd
een keer mixen en dan wedstrijden spelen tegen andere teams binnen eendracht. Maar ook lijkt het me leuk om een keer een gameparty te doen voor
de jeugd of een keer molenhoeks makkie te lopen met het hele team.
Zou jij het leuk vinden om nog naast het trainen van jou team wat anders
te willen doen bij eendracht?
Ja het zou mij wel leuk lijken, alleen heb ik daar geen tijd voor.
Daarom ben ik ook blij dat ik een team kan trainen.
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Korfbal..

RECREANTEN UITJE
26 April hadden de recreanten hun jaarlijkse uitje
We begonnen de dag rustig: een kort fietstochtje naar de
pont en hierna gingen we aan boord van de Jan van Cuijk.
Eerst een rondje om de kerk richting Mook waarbij we werden uitgezwaaid door verschillende Mookenaren waaronder
de ouders van Hennie, waarna we koers zetten richting
Sambeek en Vierlingsbeek.
Aan boord deden we een Quiz met vragen over o.a. Mook,
Eendracht etc. er werd fanatiek gepuzzeld. Hierna kregen
we een spetterend optreden van de look-a-like van Lee
Towers. Na onze buik vol gegeten te hebben stapten we in
de stromende regen in Cuijk weer aan wal. Gelukkig was
voor poncho’s gezorgd.
Weer op de fiets nu richting plasmolen, na een drankje bij
de Malle en een uitleg gingen we op pad met ons knapzakje
op de rug.
Het was een gps tocht door de st. Jansberg die voor sommigen onder ons toch nog wel lastig was. Uiteindelijk was
iedereen binnen, inclusief Hennie, en we nuttigden nog een
vette hap en enkele drankjes.
Het wachten was op de prijsuitreiking, deze werd met
veel gejuich ontvangen. De mooie corsage werd met trots
gedragen door Marjo, Nicole, Susanne en Jessica.
Tenslotte zijn enkelen nog even doorgegaan bij de Pimpel.
Al met al was het een geslaagde dag en kijken we al weer
uit naar onze vaste sinter-kerst avond.

De feestcommissie!
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Fysiotherapie
Sportfysiotherapie
Manuele Therapie
Haptotherapie

Uw club én
de buurt
versterken.

Echo Diagnostiek
Shock-wave Therapie

Waardoor
iedereen
wint.

Rabobank Rijk van Nijmegen
ondersteunt Eendracht '30
Eendracht '30 brengt jong en oud in
beweging. Met een verbindende kracht die
veel verder gaat dan voetbal alleen. En dat
ondersteunen we van harte.

Ontdek alles over de Rabobank en sport
op Rabobank.nl
Een aandeel in elkaar

Medical-Taping concept

TEAMS VOETBAL
MP
Eendracht '30 - Gee
rt Klabbers en Rob Vos
Maurice Hendriks,

1 Quentin Beuvink
2 Jarno Daniëls
3 Lars Hendriks
4 Merijn Hofmeyer
5 Kaya Klabbers
6 Jip Meeussen

7 Jayden Plasmeijer
8 Pim Vos
9 Klaas Vos
10 Mias Ambrosius
11 Luuk Koenders
12 Sem Grootaert

Eendracht '30 - F5

Jeroen Jacobs, Johan Peters,
Michel Theunissen en Rob Vos
1 Sam Geurts
2 Iryan Jacobs
3 Simon Pel
4 Tim Peters
5 Liam Pulles

6 Joep Theunissen
7 Jesse Theunissen
8 Teun Vos
9 Stijn Yocarini
10 Kuba Maka

Eendracht '30 - F4

Jerremy Soffner en Rob Frowijn
1 Cas Boer
2 Mattis Breger
3 Ruben van Duren
4 Felix Frowijn
5 Jens van der Heijden

6 Bram Leijser
7 Noud van de Loo
8 Kaja Maaswinkel
9 Flip Walraven

Eendracht '30 - F3
Perry van Heesch
1 Hesse Borghuis
2 Victor Gomes
3 Pedro van Heesch
4 Ryan van Heesch
5 Mathijs de Jong

6 Bram Offermann
7 Max Peters
8 Wouter Prinssen
9 Floris van der Wielen
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TEAMS VOETBAL
Eendracht '30 - F2

Gael Hennion en Milan van Leth
1 Diede Büchner
2 Tijn Driessen
3 Nathan Fernandez
4 Matias Heijster
5 Teun Hennion

6 Yannick Hennion
7 Pim Hofmeyer
8 Freek Jonkman
9 Teun Verkaart

Eendracht '30 - F1

Kim Boer en Teun Hendriksen
1 Bart de Backer
2 Willem Barten
3 Marnick Beuvink
4 Joshua Bulus
5 Jelani Coffie

6 Cas van den Eijs
7 Floris Nas
8 Lucas Wahl
9 Tim Weyers (k)

Eendracht‘30 - E4

Raymond Leenders, Sven Bouhuis
1 Max Buiting
2 Mika Daniëls
3 Ibro Hayd
4 Ties Kersten
5 Floris Leenders
6 Alex Leseman

en Jasper Moll

7 Sebastiaan Moll
8 Mike Peters
9 Lucas Portman
10 Willem Ros
11 Cruz Weijers

Eendracht '30 - E3
Maikel Christiaens, Martijn Geerts en Jarno Hüttner
1 Daniel van Beuningen
2 Mateo Buskens
3 Bram Geerts
4 Kyara Jacobs
5 Jade Kouwenberg
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6 Gijs Leijser
7 Mees Peters
8 Wesley Stevens
9 Nienke Theunissen
10 Gerco Meeussen

TEAMS VOETBAL
Eendracht '30 - E2

Wilbert Lamers, Puck Broeksteeg en
1 Manus Antonisse
2 Rik van Els
3 Rik van Hoek
4 Tess Hüttner
5 Juul Janssen

Britt Hüttner

6 Oscar Kaufmann
7 Bas Lamers
8 Loek van de Loo
9 Bram Verkaart
10 Marijn Peters (k)

Eendracht '30 - E1
Bas Tacke en John van Afferen
1 Tijs Beers
2 Mats van der Borgh
3 Samuel Easthill
4 Bram van de Kar
5 Juul van Lent

6 Mats Maaswinkel
7 Stijn Tacke
8 Sjors Walraven
9 Mattijn de Wilde (k)
10 Floris van der Zand

Eendracht '30 - D4

Dennis van Cleef en Davey Nillessen
1 Rick van Beek
2 David Boonen
3 Niek van Cleef
4 Jelle Fokkema
5 Luc Hennion
6 Tim van Kempen
7 Timo Kersjes

8 Tijn Koster
9 Viggo Kreeftenberg
10 Sam Rebel
11 Sem van de Runstraat
12 Chiel Theunissen
13 Elias Witteveen
14 Jonny Bos (k)

Eendracht '30 - D3

Wim Hendriks, Maurice Köpp en Mon

ique van Hoek

1 Timo Buskens
2 Kai Engelke
3 Doran Fleuren
4 Sam Hendriks
5 Tim van Hoek
6 Maud Janssen Reinen
7 Niels van Kesteren

8 Stijn Köpp
9 Thomas Schoenmakers
10 Jorn Weeda
11 Lars Schoenmakers
12 Ruben Koopman (k)
13 Harm Schoenmakers (k)
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EENDRACHT ‘30 SELECTI

Bovenste rij:
Middelste rij:

Bob Bakker, Daan van Veenendaal, Dennis Watson, Joeri van Eldijk, Rub
Peter van Putten (assistent trainer), Zsolt Kovacs (hoofdtrainer), Bas Verway
Bas Roeloffs, Jan Gommers, Sjoerd Bosch, Frank Thijssen (leider), Wien

Onderste rij:
Wout Lamers, Remco Benders, Dennis van Duijnhoven, Michiel Peeters
Op de foto ontbreken: Dennis Abbenhuis, Kees Gommers, Jim Adams, Roy van Alphen

IE SEIZOEN 2015 - 2016

ben Verwayen.
yen (leider), Abel Walraven (materiaalman), Marc Hulsman, Mels Willems, Freek Kornelis,
nie Nillissen (leider), Henk Kerkhoff (verzorger), Jan Jacobs (keeperstrainer).

s Weem, Mikey Lebbing, Teun Stegeman

HOOFDSPONSORS:

024 6962804

Autobedrijf
Thijssen

EENDRACHT ‘30 KORFBAL SE

Bovenste rij:

Kaylee Queens, Lotte Eikelenboom, Chantal Christiaens, Debbie Verhoeven,
Manon Leenders, Puck Poelen trainer: Jaap Beers

Onderste rij:

Maaike de Nijs, Lisanne Knapen, Mascha Haerkens, Annika Grootveld

LECTIE SEIZOEN 2015 - 2016

TEAMS VOETBAL
Eendracht '30 - MD2

Hans Coenen, Toine Büchner en Frans Kersten
1 Lotte Balder
2 Sinne Buchner
3 Hilde Coenen
4 Tess Fontein
5 Kimberley van Gils
6 Aniek Graafsma
7 Julie Kersten

8 Liz Laurant
9 Annemijn Moll
10 Juna Persijn
11 Indy Peters
12 Merel Rutten
13 Rosalie Vermeulen
14 Eline Wilmsen

Eendracht '30 - D2

Marcel Isken en Just Willems
1 Mohamed Ahmed
Mohamed
2 Jasper Broens
3 Dirk Hulshof
4 Thijmen Isken
5 Jeroen Jillissen
6 Jits Kamps

7 Friso van de Kar
8 Jesse Maaswinkel
9 Pleun Mattijssen
10 Léan Nillessen
11 Jip Peters
12 Joey Stevens
13 Pol Driesen (k)

Eendracht '30 - D1

Henny Queens, Jeroen Willems, René Grijsbach,
Jeffrey Janssen en Fabio van der Zand
1 Raphael Boonen
2 Joris Braaf
3 Lisander Dauti
4 Friso Dölle
5 Jesper Eigenhuijsen
6 Harm Grijsbach
7 Chris Haerkens
8 Tom Janssen

Eendracht '30 - MD1

Kasper en Julian Paardekooper
1 Nora Barrie
2 Jade Ceelen
3 Hella Friedemann
4 Emma Kersten
5 Roos Koster
6 Els Kreulen
7 Maud Oteman
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8 Pip Otten
9 Sacha Paardekooper
10 Emma Ros
11 Isabel Rowan
12 Estise Schraven
13 Erin van Vegchel

9 Tim Nillessen
10 Stan Queens
11 Daan Theunissen
12 Jari Willems
13 Thijn van der Zand
14 Jens Doorenbos (k)
15 Eloi Spitsbaard (k)

TEAMS VOETBAL
Eendracht '30 - C3

Peter Leseman, Georges van de Runstraat en Sjaak Schuiling

HELAAS NOG GEEN FOTO
MOGEN ONTVANGEN
KIJK OP WWW.EENDRACHT30.NL/TEAMS

1 Tamim Arian
2 Sjoerd Bakker
3 Jarik Boesten
4 Jaimy Bulus
5 Bram Eltink

6 Sander van Hout
7 Tristen Linders
8 Senna Persijn
9 Mans Peters
10 Levi van de Runstraat

11 Armaan Sicilian
12 Milo Warnars
13 Ben Leseman (k)

Eendracht '30 - C2
Brian Linders, Frans van de Mond en Jan Poelen
1 Peter Paul Buijnsters
2 Levi Cillessen
3 Jop Linders
4 Tim van de Mond
5 Levi Piets
6 Hugo Poelen
7 Mathijs Roeloffs

8 Gijs Ros
9 Guus Stoffelen
10 Rick Vos
11 Simon van der Wielen
12 Abel van der Wielen
13 Alexander Witteveen
14 Merijn Velthuis (k)

Eendracht '30 - MC1

Ellen Herberts, Ellen Koopman en Anne van Eijkeren
1 Yasmine Abbes
2 Sarah Barrie
3 Senna Boll
4 Vera van der Borgh
5 Mirthe van Hoek
6 Bo van Kesteren
7 Julia Koopman

8 Noor van de Pas
9 Negah Sarwari
10 Ariah Sarwari
11 Zoë Warnars
12 Noa Wolff
13 Carlijn Thomassen

Eendracht '30 - C1
Chris Saedt en Walter de Wilde
1 Fien van der Borgh
2 Dirk Eltink
3 Tristán Gonzalez
4 Thimo Hennion
5 Sven van den Ing
6 Max Janssen Reinen
7 Tom Laurant
8 Sem Meeussen

9 Bram van de Mond
10 Tijs Nix
11 Olivier van Oosterhout
12 Hidde Sjoerdsma
13 Mick van de Wiel
14 Max Wolters
15 Sander de Wilde (k)

Eendracht '30 - B2

HELAAS NOG GEEN FOTO
MOGEN ONTVANGEN
KIJK OP WWW.EENDRACHT30.NL/TEAMS

Theo Frederix

1 Koen de Blaauw
2 Gijs Burghoorn
3 Thijs Frederix
4 Daniël Gijssel
5 Sam Hovestadt

6 Jarno Hüttner
7 Joran Kreeftenberg
8 Pim Mattijssen
9 Pim Nieuwenhuis
10 Rens Oteman

11 Julian Paardekooper
12 Milan van Rooij
13 Nicolas Wahl
14 Rick Maassen vd Brink
15 Han Velthuis
NOVEMBER 2015 RONDUIT
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TEAMS VOETBAL
Eendracht '30 - B1

Patrick Vos, Abel Walraven en René Sjoerdsma
1 Kick te Brake
2 Juriaan Dirkx
3 Daan van Duijnhoven
4 Jurre Grijsbach
5 Jorick van de Kar
6 Maikel Kersten
7 Janno de Kort
8 Tom Meeussen

9 Rubin Persijn
10 Joery Queens
11 Shahien Sezavan
12 Thieme Sjoerdsma
13 Freek Spierings
14 Ticho Vos
15 Thomas Wijsman
16 Bas Nillessen (k)

Eendracht '30 2 (zaterdag)

Wienie Nillisen (trainer), Mark Bettinger (assistent trainer),
Marcel Poelen (leider) enDennis van Gemert (verzorger)
1 Dennis van
Duijhoven
2 Bas Verijdt
3 Luc Geelen
4 Martijn Geelen
5 Maikel Christiaens
6 Michel Christiaens
7 Danny Wijers

8 Patrick Wijers
9 Gijs Poelen
10 Flip Poelen
11 Kevin Rosijn
12 Filip Lúkic
13 Lars Jacobs
14 Nils Jacobs
15 Cees Grootaert

16 Lars van Afferen
17 Rob van Weelden
18 Ben Mulders
19 Robin van Pol
20 Bas Lamers
21 Lars Seveke

Eendracht '30 3 (zaterdag)
1 Just Willems
2 Ted van Kuppeveld
3 Cas Sinnige
4 Chaz Peters
5 Johann C. van Elk
6 Lars Roelofs
7 Stijn Lansink
8 Glenn Willems
9 Rick Theunissen

10 Stijn Werther
11 Robin Lamers
12 GuyLoco
13 Thomas Oostdam
14 Rens Hermsen
15 Milan Hermsen
16 Jordy Leenders
17 Sam Spiering

Eendracht '30 Veteranen
1. Joost Eikelenboom
2. Charles Eltink
3.Edwin de Vries
4.Ton van Veenendaal
5. Jan Lamers
6. Frans van de Mond
7. Dennis Lieskamp

8. Bas Fiddelers
9. Jeffrey Janssen
10. Jaap van Veenendaal
11. Evert Hüttner
12. Peter Leseman
13. Theo Frederix

Eendracht '30 Zondag 3

Emiel Hendriks Leider en Peter Thoonen Grensrechter
1 Arno vd Broek
2 Teun Castelijn
3 Wim Gommers
4 Coen Groenen
5 Twan Hendriks
6 Martijn Kamps
24

7 Antonio Lucas
8 Marnix Nillissen
9 Roel Poos
10 Bjorn vd Broek
11 Paul Thijssen
12 Jeroen Thoonen

13 Dries Thoonsen
14 Michael Verbrugge
15 Rene Desmarais
16 Guus Thoonsen
17 Harold Klomp
18 Edwin Kok

19 Stefan Rieken
20 Roel Willems
21 Henk Wolters
22 Louis Bouwman
23 Henny Queens
24 Pascal Toonen

HELAAS NOG GEEN FOTO
MOGEN ONTVANGEN
KIJK OP WWW.EENDRACHT30.NL/TEAMS

TEAMS KORFBAL
Eendracht '30 Korfbal B1
Lotte Eikelenboom, Lisanne Knapen en Debbie Verhoeven
1 Fleur Awater
2 Demi Cillessen
3 Imke Fiddelers
4 Lotte Gerrits
5 Sanne Kersjes
6 Tessa Penders

7 Elke Penedo
Cumplido
8 Kim Thomassen
9 Sejla Ugljanin
10 Silke Wilmsen
11 Lisa van Zoelen

Eendracht '30 Korfbal A-junioren

Csilla van de Brug en Antoinette Nieu

wenhuis

1 Esmee van Afferen
2 Marlou van Beek
3 Kaley Bons
4 Daphne van de Brug
5 Sabrina de Bruin
6 Mabel Gommers

7 Maartje Nieuwenhuis
8 Romy Penedo
Cumplido
9 Sharon van Rooij
10 Maudy Wenno

Eendracht '30 Korfbal Recreanten
Henny Dimmers en Evelien Bleumink
1 Evelien Bleumink
2 Henny Dimmers
3 Anja Jacobs
4 Yvonne Lebbing
5 Jessica Miggiels
6 Nicole Nix
7 Mayra Pool

8 Susanne Queens
9 Brigitte van der Spank
10 Petra Weijers
11 Gerda Wijers
12 Marjo Willems
13 Jeannette Willems
14 Georgette Schuiling

Eendracht '30 Korfbal Midweek
en Csilla van de Brug
niet op de foto: Patricia Koenders
1 Milou van Duijnhoven
2 Mascha Haerkens
3 Ilse Kesseler
4 Hedwig van ‘t Klooster
5 Patricia Lamers
6 Chantal Schijf

7 Esther Prudon
8 Karen Prudon
9 Bianca Vos
10 Hermien Winkelhorst
11 Daphne van de Brug
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VOOR TRAINERS...
APPS VOOR OP DE TELEFOON

Hierbij enkele apps die leuk of handig zijn voor trainers. Mocht je zelf ook een interessante app
gebruiken, geef dit dan door aan redactie@ronduit.nl zodat we die op de website kunnen zetten
zodat andere trainers hier ook gebruik van kunnen maken.

FOOTPLR FOR TEAM MANAGER

VOETBAL.NL

ULTIM.TEAM CARD CREATOR

Deze app is handig om de uitslagen
bij te houden. Je kunt de wedstrijd live
updaten. Als er gescoord wordt kun je
aangeven wie de goal maakte en wie
de assist gaf. Er wordt automatisch
geregistreerd in welke minuut wordt
gescoord. Het hele seizoen wordt
bijgehouden en wordt voorzien van
interessante statistieken.

Waarschijnlijk is deze bij iedereen
bekend. Alle uitslagen en afgelastingen in één app. Hier staat het hele
seizoen in, inclusief bekerrondes
staan. Alle uitslagen van jouw competitie worden direct geupdate via
knvb.nl. Ook kun je makkelijk andere
teams van Eendracht of andere
clubs toevoegen en volgen.

Hoor je tijdens de training je spelers over Fifa16 spreken. Welke
speler goud is en welke het hardst
kan schieten? Met deze app kun je
eenvoudig spelerskaarten maken
van je spelers uit het spel Fifa16.
Alle eigenschappen kun je zelf invullen. Leuk om een keer te doen
voor je team!

BLAUWE KAART?
Al jaren maakt de KNVB zich sterk om sportiviteit en respect op en
rond de velden te stimuleren. Om dat te doen zijn er verschillende
acties ontwikkeld. Van het organiseren van kleedkamerbijeenkomsten bij een vereniging tot het landelijke programma ‘Naar een
veiliger sportklimaat’. De Blauwe Kaart is daar een onderdeel van.
De KNVB gelooft er in dat als de bewustwording groter is, dat kan
leiden tot een andere houding en sportief gedrag. Met de inzet
van de Blauwe Kaart wordt, op jonge leeftijd al, ingespeeld op
bewustwording van sportiviteit en wordt sportief gedrag beloond.
Vanaf het seizoen 2014/’15 kunnen D-, E- en F-teams sportief
gedrag bij alle competitiewedstrijden belonen met een Blauwe
Kaart. Na afloop van elke wedstrijd hebben de teams de kans om
de tegenstander een Blauwe Kaart uit te reiken, waarmee het
team wordt beloond voor de sportieve wedstrijd. Het doel van de Blauwe Kaart is verenigingen en
leden stimuleren er een sportieve en plezierige wedstrijd van te maken. Kijk op www.blauwe-kaart.nl voor meer informatie.
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Nel kan het nog steeds niet geloven terwijl Piet de felicitaties krijgt
van
toenmalig Eendrachtvoorzitter Albert Kersjes. Ton Broekmans kijkt
op de
achtergrond tevreden toe…. Piet en Nel …’n geweldig stel … Meer dan
25 jaar later zijn ze
beiden nog steeds actief voor Eendracht … Nel en Piet … wie kent ze
niet !
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Interview
Trainersachtergrond

Een aantal vragen aan...
de kersverse hoofdtrainer

ZSOLT
KOVACS

2001-2003

Hoofdtrainer Ukken-voetbal bij DIO’30 te Druten
Tezamen met een begeleidingsteam opgestart

2003-2004

Trainer-Coach B1 bij DIO’30 te Druten
Trainer-Coach F5 bij DIO’30 te Druten

2004

Opleiding KNVB-academie TC-III Jeugd te Zeist - afgerond

2004-2005

Trainer-Coach B1 bij DIO’30 te Druten

2005

Opleiding KNVB-academie TC-II te Veluwezoom - afgerond
Individueel stageteam 1ste elftal bij DIO’30 te Druten
onder leiding van Jeroen van Haaren
Groepsstage De Treﬀers/Kegro Deuren A1 2de divisie landelijk

2005-2006

Assistent trainer 1ste elftal bij DIO’30 te Druten zondag 2de Klasse

2006-2008

Trainer-Coach C1 bij SV Juliana’31 te Malden 3de divisie

2007-2008

promotiewedstrijden naar 2de divisie

2007

Cursusleider/docent KNVB district Oost groep TC-III te Veluwezoom

2008

Cursusleider/docent KNVB district Oost groep TC-III te DVOL

2009-2010

Trainer-Coach B1 bij SV Juliana’31 te Malden 3de divisie
Assistent trainer 1ste elftal SV Juliana’31 Hoofdklasse C - 7de plaats

2009

Cursus Praktijkbegeleider in de Sport - afgerond

2010-2011

Trainer-Coach A1 bij SV Juliana’31 te Malden 4de divisie - kampioen
Assistent trainer 1ste elftal SV Juliana’31 Hoofdklasse B promotie/degradatie

2011-2012

Assistent trainer 1ste elftal SV Juliana’31 Hoofdklasse C

2012-2013

Hoofdtrainer VV Aquila te Dreumel 5de Klasse

2013-2014

Trainer-Coach 2de elftal Quick 1888 1ste Klasse A

2014-2015

Trainer-Coach 2de elftal Quick 1888 1ste Klasse A

Zsolt, je bent een nieuw gezicht binnen onze vereniging.
Kun je jezelf in het kort voorstellen?
‘’Mijn naam is Zsolt Kovacs, ben 53 jaar, woon in Druten met
Anja Lamers en heb 1 zoon Sereno. Ben geboren in Nijmegen. Beide ouders afkomstig uit Hongarije. Heb 2 broers en
1 zus. 1 broer woont in Houston Texas, de andere 2 wonen
in Mook. Ook mijn ouders zijn onlangs verhuisd naar Mook.
Een sportieve familie. Allen hebben gevoetbald. Voor mijn
voetbalachtergrond verwijs ik je naar mijn voetbal CV.’’

Het zal ongetwijfeld even wennen zijn geweest voor de
spelers van Eendracht 1; drie seizoenen lang voetbalden zij
onder de bezielende leiding van Roy Pool en Henny Queens.
Tijdens de eerste training van dit seizoen stonden er twee
andere mannen voor hun neus: Zsolt Kovacs en Peter van
Putten. De eerste als hoofdtrainer, de tweede als diens
assistent. In deze Ronduit maken we kennis met eerstgenoemde, Zsolt Kovacs.
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Je bent inmiddels een kleine twee maanden onderweg.
Wat is je eerste indruk van de vereniging Eendracht?
‘’ Eendracht is een mooie, gezellige en warme vereniging.
Hartelijke en vriendschappelijke mensen die altijd voor je
klaar staan. Ook achter de schermen wordt er door gedreven personen hard gewerkt om de vereniging draaiende te
houden. De juiste mensen op de juiste plaats zal ik maar
zeggen. Doordat ikzelf voorafgaande mijn aanstelling als
hoofdtrainer regelmatig bivakkeerde in het plaatsje Mook
hoorde ik alleen maar positieve verhalen over Eendracht
´30. Als ik nu met mensen binnen mijn netwerk (ook buiten
het voetballen om) praat over deze vereniging blijven de
verhalen positief. Je hebt hier echt een dorpsgevoel. Een
goed gevoel.’’
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Door de jaren heen vee

niveau.

Welke indruk heeft de spelersgroep inmiddels
achtergelaten?
‘’Het afgelopen seizoen heb ik het eerste elftal al diverse
malen aan het werk gezien. Het trainersduo Henny en Roy
heeft echt iets moois neergezet. Een groep met veel potentie waar de rek nog lang niet uit is. Met het aantrekken
van diverse nieuwe spelers hebben wij getracht de selectie
in de breedte en diepte te versterken. Als je het afgelopen
seizoen een achttal wedstrijden achter elkaar weet te winnen is dat ongekend. Ongeacht in welke Klasse je uitkomt.
Een unieke prestatie waarin de gedrevenheid van de spelers
aardig zichtbaar was. Ook nu is iedereen uitermate gedreven met de intentie dit seizoen iets moois neer te zetten.
De groep is vooral leergierig en gemotiveerd. De nieuwe
spelers passen zich gemakkelijk aan en worden vooral door
de groep geaccepteerd.’’
Wanneer is het seizoen voor jullie geslaagd?
‘’Op de eerste plaats een zorgeloos seizoen voor ons eerste
en jonge tweede elftal.
De vernieuwde speelwijze is mijn uitgangspunt, de ploeg
staat. Het is een prachtige, succesvolle ploeg die we moeten
doorontwikkelen. Ik zal vooral in detail mijn voetbalvisie
doorvoeren. Een voorspelling doen voor het nieuwe seizoen
is vooralsnog moeilijk. Ik moet de ploeg en de individuele
kwaliteiten van mijn spelers beter leren kennen. In oktober
weten we waar we staan. Spelers zijn geneigd al verder

Links de hoofdtrainer Zsolt Kovacs met zijn team

Peter van Putten

te kijken en ook de media doet uitspraken over mogelijke
titelkandidaten. Kort samengevat een zorgeloos seizoen en
wie weet kunnen wij mogelijk voor een verrassing zorgen.’’
Wat zijn je ambities als trainer/coach?
’Eendracht ’30 is een nieuwe uitdaging voor mij. Wil je een
grote groep naar een hoger niveau tillen heb je wel een
assistent trainer erbij nodig. Vandaar de komst van Peter
van Putten. En twee weten meer dan een. Je kunt gerichter
trainen, de groep kleiner maken en meer aandacht aan het
individu schenken.Wij moeten alles praktisch benaderen
omdat dit niveau dat vereist. De praktischte benadering
gaan we bijvoorbeeld terugzien bij de conditietraining. De
conditie van de spelers bewaken en hen stappen laten
maken volgens het periodiseringsmodel.
Per slot van rekening gaat het erom wie er vlak voor het
eind van het seizoen de meest fitte spelers heeft. Dan vallen ook de belangrijkste beslissingen in de voetballerij.
Daarnaast is het belangrijk om de doorstroming van potentiële jeugdige spelers te bevorderen. Het plan om vanuit
de jeugd naar het volwassen voetbal toe gerichte stappen
vooruit te maken ligt op tafel. De daadwerkelijke uitvoering
en invulling gaan eveneens dit seizoen onder leiding van mij
van start. Tot slot wil ik binnen de vereniging Eendracht ’30
het “wij gevoel” prediken.’’
Is er tot slot nog iets dat je wilt zeggen tegenover de leden/
supporters van Eendracht?
‘’Eendracht ’30 is een mooi clubje waarin fairplay en respect voor elkaar (zowel in het veld en daar omheen) hoog
in het vaandel staan. Laten wij met z’n allen daarin ons
steentje bijdragen. Geniet vooral van het voetbalspelletje. Wij gaan ons best doen maar hebben jullie steun
natuurlijk zeker nodig.’’
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Larie di Nuevocasa

De Vluchteling
Nuevocasa is als klein menneke wel ’s ernstig op de vlucht
geweest. In de hooiberg van Kareltje Knoei aan ’t kanaal in
Mook speelden we ’t liefst. Maar als je er werd betrapt door
Kareltje himself moest je op de vlucht. Rennen voor je leven
met Karel en z’n priemende riek op je hielen. Ja, nuevocasa
was er al vroeg bij als vluchteling. Maar gelukkig behoorde
ik tot het type dat nog beschikte over huis en haard. Met
een wederzijds opzegbare verblijfsvergunning voor Kerkstraat 41. Veilig bij vaders en moeders. Een plek waar Kareltje met z’n riek heel niet durfde te komen ook al was ’t maar
een metertje of 80 verderop. En als ‘ie al kwam, dan was dat
voor een borreltje. Ik weet nog hoe fijn dat voelde, zo’n beschermd en warm plekje waar het enige gevaar bestond uit
de enorme lindeboom voor ons huis die volgens ons mam
bij iedere eerstvolgende storm via ’t dak bij ons naar binnen
zou vallen, maar die er na iedere storm die volgde gewoon
nog stond. Nog, trouwens.
Nu, vele jaren later, bouwen we tenten op Heumensoord.
Hier wonen 3000 vluchtelingen. Allemaal op zoek naar een
veilig heenkomen omdat ze hun beschermde plekje in Syrië,
Afghanistan of Eritrea kwijt zijn. Omdat in hun land een
krankzinnige oorlog woedt. Omdat ze niet mogen zijn wie
ze willen zijn. Omdat er vlak naast een trapveldje waar de
jeugd van Aleppo voetbalt autobommen ontploffen. Kijk, dát
zijn nog ‘s vluchtelingen. Daar is Kareltje met z’n riek niks
bij, denk ik dan. Waarmee ik, nuevocasa, dus eigenlijk een
vluchteling van niks was. Een salonvluchteling die s ‘nachts
weer “gewoon” in z’n eigen bedje sliep. Dat kun je van de
bewoners van Heumensoord niet zeggen. Nuevocasa hoefde niet met z’n 287’en in een topzwaar bootje waar al een
halve meter water in stond de Middellandse Zee over. Met
op de stuurhut een bordje “max. 60 personen” waarop met
een viltstift een bibberige 2 voor de 6 is gekrabbeld. Zij wel.
Gelukzoekers? Dacht ‘t niet.
Ik weet dat niet iedereen er zo over denkt en ik snap de zorgen die er zijn, maar nuevocasa is een voorstander van het
opvangen van mensen zoals jij en ik die in ware doodsangst
huis en haard achter moesten laten. Waar ook ter wereld.

Aan ’t begin van d’n eerste wereldoorlog in 1914 - okay, ’t is
efkes geleden - vingen we in ons landje 1 miljoen (!) Belgen
op. Dat deden we gewoon, terwijl die Belgen toen echt niet
de makkelijksten waren vanwege hun gewoonte om de hele
dag bier te drinken en scheten te laten. Dan denk ik: als dat
lukt dan moet ’t met die 7 duizend (dacht ik) logés toch ook
gaan lukken. Okay, 3000 in Heumensoord is veel en er zal
best eens wat mis gaan, onvermijdelijk. Maar zet eens een
willekeurige greep uit Mooks, Middelaars en Molenhoeks
volk bij elkaar in een tentenkamp midden in ‘t bos…… dan
is ‘t na een tijdje echt wel afgelopen met de lommerrijke
teletubbie-ambiance.
“You don’t have to live like a refugee”, zong Tom Petty al in
1980. Hij wist toen niet van de hedendaagse vluchtelingenstroom, maar er zit toch wat in dit regeltje tekst! Tuurlijk
hoef je niet als een vluchteling te leven. Is totaal onnodig.
Alleen…….de praktijk is helaas anders. Wat is er nou moeilijk aan om zoiets makkelijks als “je medemens in z’n waarde laten” en “Jouw overtuiging niet aan anderen opdringen”
voor mekaar te krijgen. Da’s toch de normaalste zaak van
de wereld. Of je nou religieus, furieus, nerveus, delicieus
of tweede keus bent. En toch lukt ’t maar niet om onze
planeet in harmonie met z’n allen te delen. Daar wordt nuevocasa beetje onrustig van, dat we dat als menschen onder
elkaar maar niet rond krijgen. Zal ik wel weer te makkelijk
over denken. Maar goed, ik ben dan ook een vluchteling van
niks. Nuevocasa zegt: respect voor de échte vluchteling!
Laten we ze met open armen ontvangen. Nodig ze uit voor
een potje voetbal of korfbal. Er zit niet voor niks al meer
vluchtelingentalent bij ons cluppie. Naderhand een biertje
in de kantine, mag ook een rooibosthee zijn natuurlijk ;-)
Wordt ’t leven echt niet slechter van, volgens mij.

Nuevocasa
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de leukste
binnenspeeltuin
van de regio!

Bolder 18 Heumen www.PreTInn.nl

BBP Oost
Bolder 7
6582 BZ Heumen

www.bbpartners.nl
024-663 22 02
info@bbpartners.nl
Euro Auto Logic
Bolder 7
6582 BZ Heumen

BBP West
Einsteinstraat 33-1
2811 EP Reeuwijk

www.euroautologic.nl
024-388 05 26
info@euroautologic.nl

www.bbpartners.nl
024-663 22 02
info@bbpartners.nl

Uw auto import adviseurs sinds 2004
Wilt u altijd op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws op het gebied van BPM?
Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief via www.bbpartners.nl.

10 VRAGEN AAN LISA VAN ZOELEN KORFBAL B1
1. Stel je zelf voor?
Ik ben Lisa en ben 14 jaar. Mijn sport is korfbal
en ik speel in de B1.

2. Wanneer ben jij begonnen met korfbal?
Ik ben ongeveer op mijn vijfde/zesde begonnen
met korfbal.

3. Wat vindt je leuk aan het korfbalspel?
Ik vind het leuk om het spel te spelen, om erover
na te denken wat een ander kan gaan doen.

4. Wat vindt jij het leukste aanval of verdediging,
en leg uit waarom.
Ik vind de verdediging het leukste omdat ik daar
beter in ben dan de aanval. Ik leer daar veel van,
met bijvoorbeeld acties van het andere team.

5. Hoe ziet jullie training eruit?
Wij gaan altijd eerst warm lopen, en daarna gaan
we schieten. En acties voor de wedstrijd oefenen
en dan kijken we hoe dat gaat in een wedstrijd.

6. Gaan jullie als team, buiten de korfbal ook nog
leuke dingen met elkaar doen?
Niet echt

7. Wat is het leukste wat je meegemaakt
hebt bij korfbal?
De kampioenschappen en het kamp is altijd heel leuk.

8. Wat zou je er aan bij kunnen dragen,
om nieuwe korfbal leden te krijgen?
Open trainingen kunnen geven of mensen
aantrekken via evenementen.

9. Hoe ziet jouw toekomst bij Eendracht eruit?
Ik blijf sowieso korfballen en misschien lijkt het
me leuk om later een team te trainen

10. Zijn er nog dingen die je met ons zou willen delen?
Dat ik graag nog door zou willen blijven korfballen!

Janssen - Molenhoek

SPONSORS
HOOFDSPONSERS

024 6962804

SPONSERS

Wim Voet

Rijk van Nijmegen

Autobedrijf
Thijssen

SPONSORS
BORDSPONSERS
Aannemers-Transportbedr. Remmits
Atelier Marc de Roeper
Autobedrijf Roelofs vof
Automotive
Bastyle Reclame
Cordeta bv
Jacobs Thuis en Interieur
Easy Fill Tankstation Mook
F-Graphics Nijmegen
Gezondheidscentrum de Mookerheide
Hairstyliste Jozefien
Harry Vloet Trucks en Parts bv
Hofmans Tapijt
IJzerhandel van Reeken
Tapperij de Blokhut
Peutz bv
Profklusser Jan Lamers
Poos en Hofman Accounting
Rijschool Bram
Scholtens Sportscore
Staalbouw Mook bv
Schildersbedrijf M. van de Brug
Timmer-/Onderhoudsbedr. De Valk
Transportbedrijf van Wees Malden
Toeristisch Platform Maasduinen
Welbie Sanitair DHZ shop
Autobedrijf Velthuis

WIJ BESCHIKKEN OVER
EEN STERK TEAM

VORMGEVING

ONLINE

ILLUSTRATIES

Jij weet waar je bedrijf voor staat.
Die uitstraling wil je terugzien in al je
uitingen. Dat vraagt om vormgeving
die net zo creatief is als eﬀectief. Wij
geven je graag advies over de mogelijkheden. Hoe groot je onderneming
ook is, wij vinden een oplossing die in
alle opzichten bij je past.

Online communicatie kent geen grenzen. Wij helpen je graag om de weg te
vinden in de vele mogelijkheden van
websites en online shops. Waarbij we
er voor zorgen dat zoekmachines - en
dus jouw klanten - jou ook vinden.
Ook de hosting van je website nemen
we graag voor onze rekening.

Een beeld zegt vaak meer dan woorden. Zeker bij een ingewikkeld verhaal kan een illustratie verhelderend
werken. Onze eigen illustrator verrast
jou én je klanten met slimme pictogrammen, een pakkend beeldverhaal
of een opvallend karakter.

ZIN IN EEN 1-2’TJE? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.

ADRES
Kerkenbos 1109
6546 BC Nijmegen
024 373 22 99

E-MAIL
info@f-graphics.nl
WEBSITE
www.f-graphics.nl

FGraphicsNL

