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     33ste jaargang – nummer 1 – maart 2019 

Stilstand is achteruitgang. Binnen onze vereniging blijven we actief betrokken 

bij de vooruitgang. Zoals elders te lezen in dit blad zijn op de sporthal panelen  

gelegd en 60 er van zijn van onze omnivereniging.  Als de subsidie die hier 
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Beste lezers, 

 

Officieel heerst deze dagen koning winter nog. Maar wie nu de neus 

buiten de deur steekt, kan niet anders dan constateren dat het voorjaar 

al volop in de lucht zit.  

 

Het sportseizoen is in volle gang. De voetbalcompetitie is na de winterstop 

weer begonnen en ook de volleyballers zetten weer hun beste beentje 

voor. Bij tennis wordt reikhalzend uitgekeken naar de start van de 

voorjaarscompetitie.  

 

En beste lezer, het verhaal wordt eentonig. Maar de afdeling Voetbal is 

nog steeds op zoek naar een redactielid. Dus voel je je geroepen, aarzel 

dan niet en stuur een e-mail. En begin het nieuwe (sport)seizoen met een 

goed en voldaan gevoel. 

                                                                                                                De redactie 

We zijn (nog steeds!) op zoek naar:  

redactielid afdeling Voetbal 
Dus vind jij het leuk om….. 

- Kopij voor de afdeling voetbal te coördineren? 
- Zelf af en toe een stukje te schrijven? 
- Circa viermaal per jaar een redactievergadering bij te wonen? 

Meld je dan nu aan. Stuur een e-mail naar info@gosselinktekst.nl 
Wil je eerst meer informatie, bel dan Philip Vaartjes, tel. (0575) 441651  
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Beste lezers, 

De ledenvergadering komt er weer aan op 25 maart a.s. Een goed 

moment om met zijn allen te zien hoe onze vereniging er voor staat. Kom 

en laat merken dat ook jij je betrokken voelt bij de vereniging. Elders in 

deze Sociïaloog tref je de vergaderagenda aan. 

Op 23 maart kun je bij Sociï weer oud ijzer inleveren. Tussen 10.00 uur en 

14.00 uur staan we klaar om het te ontvangen op de parkeerplaats. Wil je 

dat we het komen ophalen, bel dan even met de voorzitter 06 15514711. 

 

Nieuwjaarsborrel 

Sociï en het Oranje Comité, samen hebben we een geslaagde nieuw-

jaarsborrel gehouden op 13 januari waarbij veel inwoners van Wichmond 

en Vierakker hebben meegedaan aan de wandeltocht. Daarna werd een 

borrel gedronken op het nieuwe jaar bij Sociï. Deze samenwerking was in 

verband met het 100-jarig bestaan van de Oranje Comité. Vele inwoners 

uit Wichmond-Vierakker zijn ook betrokken bij het Theater in de 

Openlucht die  gehouden zal worden op 30 mei en 1 en 2 juni. Mede 

hierdoor vervalt de Sociï-dag begin juni. 

Vrijwilligers 

Als omnivereniging zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers. Gelukkig 

hebben zich voor het stichtingsbestuur van de Sporthal al enkele personen 

aangemeld. Maar wij hebben nog veel ‘vacatures’ die opgevuld moeten 

worden. Iets voor jou? Meld je dan aan bij het bestuur. 

Groet, Gert Hiddink 
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In memoriam 

Bart Leferink 

Opnieuw hebben we afscheid moeten nemen van een gewaardeerd lid 

en vrijwilliger binnen onze vereniging. Bart Leferink overleed op 25 

januari 2019 op 68-jarige leeftijd. 

 

Vele jaren heeft Bart gekeept in 

verschillende elftallen. En altijd 

zonder handschoenen en in een 

shirt met korte mouwen. Enkele 

jaren terug stond hij zelf nog 

onder de lat bij het 5e.  

Door het wegvallen van dit team 

en een overschot aan keepers 

besloot hij te stoppen en verder 

te gaan als grensrechter om zo 

betrokken te blijven bij de 

vereniging.  

Sporthal 

Ook was hij vele jaren bestuurslid 

van het stichtingsbestuur 

Sporthal de Lankhorst. Hier ging veel vrije tijd in zitten. Maar het resultaat 

was er naar. Samen met Ruud en Nel zorgde hij er voor dat de hal vrij van 

hypotheek werd, en er zelfs gedacht kon worden om te gaan sparen.  

Frustratie was er ook. Richting de gemeente, omdat die maar geen geld 

wilde bijdragen, maar ook richting Sociï omdat ze te weinig uren afnamen. 

Toch hield hij de moed er in om met een klein budget de hal draaiende te 

houden, zodat wij er in kunnen sporten en de school er in kan gymmen.  
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Wel had hij al aangegeven te willen stoppen in 2020. Maar hij zou 

voordien nog een opvolger gaan zoeken. Helaas werd hij ziek en is al na 

een kort ziekbed overleden.  

Betrokken 

Om aan te geven hoe zeer hij betrokken was bij het goedgaan van de 

sporthal, was hij zelfs op 15 januari nog aanwezig bij het overleg over de 

toekomst van de hal. Ondanks dat hij al ernstig ziek was, gaf hij nog even 

duidelijk aan hoe de hal er bij stond en dat het de moeite waard is om 

deze te behouden voor de gemeenschap.  

Namens de gehele S.V. Sociï wil ik Bart bedanken voor al het werk dat hij 

heeft verzet. Ook wil ik zijn vrouw Thea en familie heel veel sterkte 

wensen bij het verwerken van dit grote verlies. 

Gert Hiddink 
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Agenda voor de Algemene Ledenvergadering 

 

1. Opening door de voorzitter 

2. Notulen van de vorige ledenvergadering 

3. Jaarverslagen van Volleybal, Tennis en Voetbal 

4. Financieel jaarverslag 

5. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe commissie 

6. Voorstel verhoging van de kantineprijzen 

7. Bestuursverkiezingen:  

Tennis: 

Secretaris Kristy Gotink: aftredend en herkiesbaar 

Voetbal: 

Secretaris Nout Nijenhuis: aftredend en herkiesbaar 

Sponsoring en PR: 

Henry Vreeman: aftredend en herkiesbaar 

Volleybal: 

Secretaris Carolyn Avink: aftredend en herkiesbaar 

8. Vaststelling functies hoofdbestuur 

9. Mededelingen  

10. Rondvraag 

11. Afsluiting 

De ledenvergadering begint om 20.00 uur in de kantine van Sociï. Het 

bestuur stelt jouw aanwezigheid bijzonder op prijs. 
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Kamerbreed 

‘Ik wil op m’n kop een kamerbreed 

tapijt’ zong Barry Hughes begin 

jaren 80 tijdens de carna-

valsweken. De tekst voor deze hit 

zal ongetwijfeld ontstaan zijn uit 

zijn wens om, net als anderen, rond te 

lopen met ‘zo’n kop vol krullend haar’. Voor hem was er ‘geen borstel en 

ook geen kammetje’, nee ‘hij kreeg voor de grap, op zijn verjaardag, een 

zeemleren lap’.  

 Wie mijn eigen haardracht kent zou makkelijk kunnen denken dat de hier 

boven, hartstochtelijk, gezongen wens de aanleiding vormt voor de titel 

van dit stukje. Niets is echter minder waar. De aanleiding is een heel 

andere, maar mijn voetbalachtergrond dwingt mij met een zingende 

voormalig voetbaltrainer te starten. Voor de mensen die het niet (meer) 

weten, Barry Hughes trainde in de vorige eeuw o.a. HFC Haarlem, Go 

Ahead Eagles, Sparta en F.C. Utrecht. Naast zijn kwaliteiten als trainer 

maakte hij ook furore door zijn grappen en grollen op en rond het veld. 

Een carnavalshit was daarbij maar één van zijn wapenfeiten. 

 Terug naar het heden. Donderdagavond, eigenlijk een trainingsavond, 

maar een op televisie aangekondigde documentaire houdt mij op de bank. 

‘Altijd klaar voor de tocht’ is de titel die mij verleidt om te blijven zitten. 

‘De tocht’ is de Elfstedentocht en ‘altijd klaar’ is de aanduiding dat er elk 

jaar opnieuw op 1 december een draaiboek klaarligt om de schaatstocht  
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ook dat jaar weer zonder problemen te kunnen laten doorgaan. Maar 

wanneer ? Sinds begin februari van dit jaar is er in het Elfsteden-

tochttijdperk nooit een langere periode geweest dat de tocht niet gereden 

werd. Meer dan 20 jaar. Dat is langer dan de periode dat Feyenoord geen 

kampioen werd. En dat is heel lang kan ik u verzekeren. Toch ligt elk jaar 

op 1 december dat draaiboek klaar. De documentaire laat ons een fanatiek 

bestuur van de Elfstedentocht, rayonhoofden en honderden andere 

vrijwilligers zien, die het hele jaar bezig zijn met de organisatie van de 

schaatstocht. 

 ‘Waar wordt nu een evenement georganiseerd dat niet doorgaat ?’ Let 

wel, ik ben niet degene die zich dat afvraagt. De voorzitter van de 

Koninklijke Vereniging De Friesche Elfsteden zelf begint er de 

documentaire mee. Hoe bizar kan het zijn. Je 

moet wel erg gedreven zijn om dat 20 jaar 

vol te houden. Gedreven zijn ze. Zo gedreven 

zelfs dat er een leeftijdsgrens is ingesteld (70 

jaar) waarop (bestuurs)leden gedwongen 

worden om te stoppen. De documentaire 

laat een emotioneel afscheid met toespraak 

zien van een 70 jarige. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hij nog 

wel 70 jaar had willen doorgaan en hij is volgens mij niet de enige. Het 

bestuur kent alleen maar mensen die de tocht nog nooit als bestuurslid 

hebben meegemaakt. Als dat maar goed gaat. Ze doen er in ieder geval 

alles aan. We zien maandelijkse bestuursvergaderingen, oefeningen in 

rampscenario’s, opslagruimtes met nooit gebruikte materialen en een 

verslag van een jaarlijkse ledenvergadering. De vraag van een lid, tijdens 

de laatste ledenvergadering, of hij nog wel bij zijn jaszak kan als hij het 

nieuw ingevoerde deelnemershesje moet dragen, geeft aan hoe nauw de 

details luisteren. De voorzitter belooft er nog een bestuursvergadering aan 

te zullen wijden. 
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Met de materialen zit het ondertussen wel goed. Er zijn stempels, door het 

gebruik van transponders eigenlijk niet meer nodig maar tradities moeten 

blijven, warmtelampen om de bemanning van de stempelposten warm te 

houden, 20 jaar geleden aangeschaft, nooit gebruikt, maar 2 jaar geleden 

nog getest en kluuntrappen voor als het ijs te zwak is en er gekluund dient 

te worden. Klunen betekent je verplaatsen met schaatsen aan, van het ijs 

af en over het land, min of meer lopend naar een plek waar het ijs weer 

goed genoeg is om verder te kunnen schaatsen. Om de schaatsen zo 

weinig mogelijk te beschadigen wordt de straat hiervoor gestoffeerd met, 

inderdaad, tapijt en, zoals aangekondigd, kamerbreed. Hiervoor voert de 

voorzitter onderhandelingen met een tapijtenproducent. Hoge eisen 

worden gesteld aan kwaliteit (slijtvast) en kleur (grijs, want 9 kilometer 

roze kan natuurlijk niet; het moet immers niet te gek worden). Met 

stijgende verbazing heb ik de documentaire bekeken. Wat een inzet, wat 

een fanatisme en wat een aandoenlijk vertrouwen in de goede afloop: het 

ooit doorgaan van de Tocht der Tochten. Naïef of bewonderenswaardig, ik 

durf het oordeel niet te geven. Er zijn zoveel factoren die het 

onwaarschijnlijk maken dat hij ooit nog komt dat ik er een zwaar hoofd in 

heb. Organisatorische aspecten, zoals toeschouwers, die steeds minder 

respect voor het gezag hebben, maar vooral ook klimatologische 

veranderingen maken het moeilijk.  

Gezien de prognose van meteorologen voor 

het weer in deze eeuw, maximaal 4 of 5 x een 

kans op een gunstige vorstperiode, maar meer 

realistisch 1 of 2 x, wil ik wel een tip geven: 

zorg voor een alternatief draaiboek met de mogelijkheid om hem jaarlijks 

te ‘rijden’. Belangrijkste onderwerp ? Bestel geen 9 km tapijt, maar 200 

km. Grijs en uiteraard kamerbreed.                        Jan Garritsen 
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Jaarverslag 2018 S.V. Sociï 

Het jaar 2018 was voor de afdeling voetbal vooral het jaar van de nieuwe 

perspectieven. Deze werden geboden door een geweldig blok 

vrijwilligers en ook door de samenwerking die is aangegaan met Ratti uit 

Kranenburg. 

Het begin van het jaar was roerig te noemen. Wij namen namelijk 

tussentijds afscheid van onze hoofdtrainer Jasper van Leeuwen, die geen 

toekomst weggelegd zag bij Sociï. Deze situatie schreeuwde om een 

oplossing en die werd gelukkig geboden door Rob Golstein en Dennis 

Spiegelenberg. Dit trainerskoppel bracht nieuw elan en nam de selectie 

voortvarend onder handen. De resultaten bestonden gelukkig uit de 

nodige punten, maar vooral ook uit heel veel enthousiasme en 

gedrevenheid in de spelersgroep. Rondom Rob en Dennis zijn er ook vele 

anderen geweest die dit mogelijk hebben gemaakt. Wij zijn allen zeer 

erkentelijk.  

Samenwerking 

De tweede seizoenshelft van 2017/2018 was een mooie horizon waarop 

werd voortgeborduurd met een samenwerking met Ratti in het seizoen 

2018/2019. Tijdens een extra ingelaste ledenvergadering werden onze 

leden geïnformeerd en werd hen het nieuwe perspectief voorgeschoteld. 

De algemene tendens was dat eenieder een samenwerking met deze 

gelijkwaardige vereniging eigenlijk wel zag zitten. Beide clubs ondervinden 

de gevolgen van de krimp en bovendien passen de clubs qua instelling bij 

elkaar. De samenwerking bestaat vooralsnog uit een zogenaamde 

Samenwerking Teams (ST) bij de seniorendames en -heren. Dit houdt in  
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het kort in dat de clubs toestemming hebben van de KNVB om met 

combinatieteams in competitieverband uit te komen. Het eerste seizoen 

van de ST is inmiddels halverwege en we mogen wel concluderen de 

ervaringen zeer positief zijn en een mooi perspectief bieden voor de 

toekomst. Dit betekent echter niet dat we achterover kunnen gaan zitten, 

er is nog voldoende werk te verzetten. 

Meisjes 

De samenwerking met 

v.v. Vorden op het 

gebied van de jeugd is 

met ingang van het 

seizoen 2018/2019 wat 

minder intensief 

geworden voor wat 

betreft de jongens. Bij de 

meisjes is de 

samenwerking met v.v. 

Vorden nog wel volop 

gaande. Voor de jongens is onze wens toch om zoveel mogelijk van onze 

teams op eigen kracht te vullen en dat lukt met het nodige kunst- en 

vliegwerk heel behoorlijk. Wij hopen dat we mogen blijven rekenen op de 

hulp en het vertrouwen van ouders om de jeugdafdeling in stand te 

houden. De mensen achter onze jeugdafdeling verdienen in ieder geval 

een bijzonder groot compliment! 

Sportief 

Uiteraard, en gelukkig, werd er ook nog heel veel gevoetbald. Helaas had 

dat in 2018 geen kampioenschap tot gevolg voor een Sociï-team. Ons 

eerste elftal sloot het seizoen 2017/2018 weliswaar of op de voorlaatste 

positie, dat was ondanks de nodige punten die in de tweede seizoenshelft  
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werden gepakt. Ook voor de overige pupillen-, jeugd- en seniorenteams 

mag de conclusie luiden dat iedereen weer een sportief en plezierig 

seizoen heeft gedraaid. Voor het lopende seizoen geldt min of meer 

hetzelfde. 

Vrijwilligersactiviteit 

In het voorjaar werd er een 

geslaagde vrijwilligersactiviteit 

georganiseerd door het hoofd-

bestuur. Met veel van onze 

vrijwilligers, jong- en oud, hebben 

we een balletje geslagen in Bussloo 

om vervolgens de innerlijke mens 

te verwennen in onze eigen 

kantine.  

Het is de bedoeling om iedere twee jaar een dergelijke 

vrijwilligersactiviteit te organiseren. Ook werden andere succesvolle 

activiteiten georganiseerd zoals het darten, het jeugdkamp, de Sociïdag en 

de bingo. Stuk voor stuk activiteiten waarbij vrijwilligers en sponsoren 

onmisbaar zijn. Wij  zijn allen zeer dankbaar en hopen dan ook dat wij nog 

vele jaren op jullie mogen blijven rekenen! Nieuwe vrijwilligers en 

sponsoren zijn uiteraard van harte welkom! 

 Twello, februari 2019, Secretaris afd. voetbal, Nout Nijenhuis 
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JO8 voor het eerst op het veld 

Op zaterdag 9 februari was de eerste wedstrijd van JO8. De kinderen 

waren zenuwachtig en de ouders moesten even wennen aan het tijdstip, 

maar eenmaal verzameld bij Sociï hadden we er allemaal zin in. 

De trainers hadden helaas 

deze dag andere 

bezigheden, maar gelukkig 

was daar een vader, die de 

leider rol prima op zich 

nam! De trainers vroegen 

zich natuurlijk af hoe de 

wedstrijd van ‘hun’ team 

gegaan is en met de technieken van tegenwoordig werd dat natuurlijk 

direct gecommuniceerd. Een duidelijkere samenvatting kan ik niet maken: 
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Lasergame-avond een voltreffer! 

Op vrijdag 2 februari 

organiseerde Akcie bij Sociï 

een lasergame-avond voor 

de oudere jeugd. Er waren 

zo’n 30 deelnemers op de 

activiteit afgekomen. En die 

amuseerden zich kostelijk.  
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De lijntrekker 

Was iej der ok, bie de niejjoarsreceptie van et 

oranjeomnidorpsbelang. Ikke wel en et viel mien 

weer op datte wie in Vierakker-Wichem zoveule veur 

mekare betekend in dievers verband. 

Alles wet ik der natuurlijk niet van, umdak niet 

oaveral achter kan kieken, moar et valt mien op 

juust op dat soort momenten aj iets in 

gezamenlijkheid doet. De ketiene bemand en bevrouwd, de wandeltocht 

georganiseerd en de sporthal gevuld met een circus woar ok weer 

allerhande volk bie steet um alles in goede banen te leiden. En dan al dat 

plezier wat iederene uutstraalt um et mekeare noar de zin te maken. 

Wonderlijk angename gemeenschapszin in optima forma um et moar is 

een betje butenlands uut te drokken. En niet allennig in de plezierige dinge 

steet iederene kloar, ok as et effen wat moeilijker wordt, bie oaverlijden 

en ruumte geven an een familie, van wie de noaste veul hef betekend veur 

onze sporthal wod alles uut de kaste trokken um de boel in goede bane te 

leiden. 

Wie gedenken Bart en wenst de familie veul starkte in de kommende tied. 

Vervolgens mot alles wel deur, en in oaverleg met um was ter al wat 

geregeld veur de voortgang en doar bunt dan ok weer mensen veur 

gevonden.  Hulde an ons allen zok zo zeggen.  
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Zo is ter ok een lijntrekker drok op de velden, vaak samen met zien breur 

en doar is ok wel een achtervang veur, moar as den man een operasie 

neudig hef en een tiedje uut de running zal waezen, wat dan te doene, ut 

mot wel deur. Ok doar bunt weer luu die opstoat um te ondersteunen. En 

ik kan oe verzekeren, et vult nog niet met um een kromme lijn recht te 

kriegen. Ie bunt nog niet moar zo een goede lijntrekker Willem, der kump 

meer bie kieken dan aj denkt. Wat ik ok niet wus is dat de wieze van 

rondgoan veul belangrieker is dan dat ie zol denken, dat hef invloed op het 

gezichte van de grensrechter. Aj links um goat kan he de lijn better zien 

dan aj rechts um goat. Kuj moar weer zien dat dinge die soms simpel liekt 

heel anders bunt dan daj gedacht had.Moar et gegeven dat ie de lijnen 

uutzet veur een paar honderd mensen die binnen die lijnen hun 

voetballeaven slieten, dat is een machtig gevuul en ik mag doar af en toe 

misschien an met doen. Alderbastend mooie gedachte vindt… 

de schoaphedde 

--- 

Zin aan een zomerklusje? 

Vrijwilligers doen hun uiterste best om het op en rond het Sociï-terrein er 

allemaal pico bello bij te laten liggen. Toch zijn er dingen die een beetje 

blijven liggen. Bijvoorbeeld het schuur- en schilderwerk aan de kantine 

en de sporthal.  

Nu zijn er mensen die daar wat aandacht aan willen 

besteden. En het zou handig zijn als er wat handjes 

komen om aankomende zomer hier wat aan te doen. 

Plezier staat voorop, maar er moet natuurlijk wel wat 

gebeuren. Overigens zijn ook handjes welkom voor 

bijvoorbeeld het verzorgen van de inwendige mens.   
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Debutanten winnen Sociï-darttoernooi 

Op zaterdag 16 februari 2018 werd voor de 15e keer het Sociï-

darttoernooi voor koppels georganiseerd. Een evenement dat ieder jaar 

garant staat voor ruim deelnemersveld. Dit jaar had de organisatie 

ervoor gezorgd dat er extra veel teams konden deelnemen. Zo konden 

ook onze nieuwe vrienden van Ratti worden toegelaten. Zij hebben 

meteen maar even laten zien uitstekend pijltjes te kunnen gooien. 

Er stonden ditmaal 36 

teams aan de start van het 

toernooi, verdeeld over 

negen poules. Na de 

poulefase moest er een 

kleine schifting plaatsvinden 

om tot 16 deelnemers voor 

zowel de winnaars- als 

verliezersronde te komen. 

In de achtste finales van de 

winnaarsronde was het 

toernooi voor sommige 

teams wel heel snel en 

abrupt afgelopen.  

Goede les 

De organisatie rekent het 

zich aan dat de korte 

spelvorm in deze fase 

ongelukkig gekozen is. Een 

goede les in aanloop naar 

de 16e editie van dit 

toernooi. Desalniettemin  
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Winnaarsronde 

1. Sandor Verkijk / Gerard Waarle 

2. Rob Golstein / Jeroen Tijssen 

3. Kevin Esselink / Raymon Golstein 

4. Paul Avink / Gert-Jan Loman 

 

Verliezersronde 

1.Jelle Hiddink / Edwin Steege 

2.Henri Eggink / Erik Peters 

3.Roy Eulink / Stefan Roording 

4.Hubert Bremer / Jan Schuppers 

 

 

kwamen langzaamaan de betere teams boven drijven en werd de sfeer 

beter en beter. Het hele gebeuren kende een climax in een finale tussen 

het koppel Rob Golstein / Jeroen Tijssen en Sander Verkijk en zijn 

secondant Gerard Waarle. Het laatste koppel bleek een ultieme cocktail te 

zijn voor de toernooiwinst. Sandor zorgde maakte met stabiele hoge 

scores het verschil terwijl Gerard daar af en toe een mooie verrassing 

tussendoor mixte. Deze heren wonnen de finale uiteindelijk met 4-1. Het 

There’s only one Gerard Waarle galmde nog door de kantine terwijl een 

baan verderop het  Raymon Golstein en Kevin Esselink het koppel Paul 

Avink / Gert-Jan Loman nipt aftroefde (4-3). 

 

Verliezersronde  

In de verliezersronde gingen Jelle Hiddink en Edwin Steege er met de winst 

vandoor, zij versloegen Erik Peters en Henri Eggink (3-2). Derde in deze 

ronde werden Stefan Roording en Roy Eulink door Jan Schuppers en 

Hubert Bremer te verslaan (3-2). 

De organisatie kan terugkijken op een geslaagd toernooi waarbij gecon-

cludeerd mag worden dat de samenwerking met Ratti niet alleen op het 

gebied van voetbal een succes is. De dank gaat uit naar alle vrijwilligers die 

het toernooi mogelijk hebben gemaakt en naar Geert en Rianne van DOK 

die hun dartbanen bij wijze van sponsoring beschikbaar stelden. Op naar 

nummer 16! 
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Sporthal krijgt een nieuw bestuur 

Het plotselinge overlijden van voorzitter Bart Leferink heeft geleid tot 

een wisseling in het stichtingsbestuur van de Sporthal. Barny Visser heeft 

de taak van voorzitter/penningmeester op zich genomen. De overige 

bestuursleden Ruud Olthof en Nel Nijenhuis zullen in de loop van dit jaar 

terugtreden en vervangen worden door nieuwe bestuursleden. Barny 

Visser: ‘’We voeren momenteel gesprekken en zoals het er nu naar 

uitziet, gaan die zeker wat opleveren.’’ 

De nieuwe bestuurders zullen naar verwachting rond de zomervakantie 

worden aangesteld. De bestuursleden Ruud Olthof (dagelijks beheer en 

verhuur) en Nel Nijenhuis (dagelijks beheer) zullen nog tot aan het einde 

van het jaar aanblijven voor de overdracht van de taken. 

Vrijwilligers gezocht! 

De nieuwe voorzitter geeft aan dat de exploitatie van de sporthal 

ongewijzigd zal worden voortgezet. ‘Wel zijn we op zoek naar vrijwilligers. 

Bijvoorbeeld voor het schoonmaken van de kleedkamers en het boenen 

van de sporthalvloer. Dat gebeurt nu nog door de bestuursleden. 

Afhankelijk van de werkzaamheden ben je als vrijwilligers gemiddeld zo’n 

twee uur in de week bezig.” In de nabije toekomst staan er geen 

veranderingen aan te komen. Of het moet zijn dat over een jaar of vijf de 

sporthalvloer toe is aan vervanging. De voorzitter: ‘’We zijn financieel 

gezond en dit jaar voor het eerst schuldenvrij. We kunnen dus sparen voor 

die vloer. Dat kunnen we met de opbrengst van de zonnepanelen. Maar 

ook met het geld dat we van onze sponsors ontvangen, waarvoor we ze 

zeer dankbaar zijn.” 
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Informatie/aanmelden? 

Heeft u een vraag over het beheer of de verhuur van de sporthal? Of wilt u 

zich aanmelden als vrijwilliger? Bel dan Barny Visser, 06 20 38 87 73. 

Dringend verzoek: na 18.00 uur bellen! Mailen kan ook: 

sporthaldelankhorst@gmail.com. Over de dagelijkse verhuur van de 

sporthal kunt u bellen met Ruud Olthof, 06 53 72 54 65. 

 

Ook bij ons! 
1. Ook binnen de sport is jeugd en alcohol geen goede match. 

2. Wij schenken alleen alcohol aan leden en bezoekers vanaf 18 jaar. 

3. Wij schenken tot 13.00 uur geen alcohol in de kantine. 

4. Wij brengen geen alcohol mee naar jeugdkleedkamers en de 

velden. 

5. Wij spreken volwassenen erop aan als zij alcohol doorgeven aan 

jongeren onder de 18 jaar. 

6. Wij brengen geen alcohol van huis mee naar de vereniging. 

7. Onze barmedewerkers zijn geïnstrueerd in verantwoord schenken 

en vragen bij twijfel om een legitimatiebewijs. 

8. Onze leiders en trainers drinken geen alcohol wanneer zij jeugd 

trainen of begeleiden. 

9. Wij organiseren geen prijsacties met alcohol en spelen geen 

drankspelletjes. 

10. Wij genieten van onze sportprestaties en spreken elkaar aan op 

onze alcoholafspraken.  

mailto:sporthaldelankhorst@gmail.com
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Nieuws van het bestuur 
De eerste helft van het 

volleybalseizoen zit er 

al weer op. Wat waren 

we blij toen we alle 

teams weer compleet 

hadden en met frisse 

moed van start konden 

gaan.  

 

Zoals elk jaar vallen er toch weer mensen voor langere of korte tijd uit. 

Soms met een leuke reden zoals zwangerschap, maar meestal gaat het 

toch om blessures.  

Dat is ook dit jaar het geval bij verschillende teams. Er wordt volop bij 

elkaar geleend en af en toe wordt er een wedstrijd verzet om toch maar 

weer met een compleet team naar de wedstrijd te kunnen gaan. 

Complimenten daarvoor. Dit maakt dat we nog steeds op zoek zijn naar 

nieuwe leden.  

Talent gezocht 

Het stratenvolleybal wordt dit jaar georganiseerd op vrijdag 8 en 15 maart. 

Wie weet lopen daar nog onbekende talenten rond en raken ze zo 

enthousiast dat ze lid worden van onze vereniging. Dus als je iemand ziet 

waarvan je denkt dat hij/zij eventueel lid zou willen worden spreek hem of 

haar aan.  
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De tussenstand van de volleybalteams:           
-Dames competitie: 11de 

-Dames recreanten: 7e 

-Heren recreanten: 1ste 

-Mix 1: 3de 

-Mix 2: 7e 

Nieuw tenue 

Er is helaas wat vertraging opgetreden bij de nieuwe tenues voor Mix 2. 

Maar waarschijnlijk zijn ze de spelers aan het einde van het seizoen wel te 

bewonderen in hun nieuwe tenue gesponsord door Bouwmeester Precisie 

Graafwerk uit Vorden en Arci uit Steenderen. 

 

Koekactie 

Onze koekactie staat voor dit jaar gepland op zaterdag 6 april. De indeling 

zal snel volgen en we hopen op net zoveel deelname en een even goede 

opbrengst als vorig jaar. 

Een aantal belangrijke data om alvast in de agenda te noteren: 

- 8 en 15 maart: stratenvolleybal 

-25 maart: Algemene Ledenvergadering 

-27 maart: ledeninfo avond 

-6 april: koekenactie 

 

Vacature 

De functie van voorzitter is nog steeds vacant. Lijkt het je wat om deze 

functie te vervullen, neem dan contact op met één van de bestuursleden.   

Ik wens jullie allen een goed en sportief seizoen.  

           Namens het volleybal bestuur, Carolyn Avink 
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Jaarverslag volleybal 2018 

In januari zijn de trainingen en wedstrijden weer begonnen. Na enkele 

weken rust had een ieder weer zin om met volle moed er tegenaan te 

gaan. Dit was ook te zien aan de resultaten. Alle teams hebben het 

seizoen goed afgesloten. De Heren recreanten zijn kampioen geworden. 

Een zeer knappe prestatie. Zij blijven in dezelfde klasse volleyballen. 

Nogmaals gefeliciteerd!  

Naarmate het seizoen vorderde werd duidelijk dat Dames 1 niet zou 

blijven bestaan. Heel erg jammer, maar de keuze werd gerespecteerd. Dit 

betekende uiteindelijk ook dat we afscheid hebben genomen van de 

trainer van Dames 1, Klaas ter Veer. Hij had nog een vereniging waardoor 

er helaas geen tijd meer was om een team van Sociï te trainen. 

Vanaf mei trainden we met iedereen samen. Het bestond dan vaak uit 

teams maken en samen even een wedstrijdje volleyballen. 

De briefjes voor de inventarisatie van de teamvoorkeuren werd voor het 

seizoen 2018/2019 weer tijdens de infoavond uitgedeeld en ingevuld.  

Gestopt 

Er zijn behoorlijk veel leden gestopt waardoor het nog erg spannend werd 

of we de teams vol konden krijgen. Dat is toch weer gelukt omdat we ook 

weer een aantal nieuwe leden mochten verwelkomen. Dit seizoen  zijn we 

van start gegaan met 1 dames competitie team, 1 heren recreanten team, 

2 mix recreanten teams en 1 dames recreanten team. 

Trainers 

We hebben twee trainers wat betekend dat ieder team voorzien is van een 

trainer. Richard Hulshof traint de dames competitie en recreanten. Dinand 

Brinkman ontfermd zich over beide mix teams. De Heren hebben geen 

behoefte aan een trainer en verzorgen hun training elke woensdagavond 

zelf.   
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Stratenvolleybal 

Het stratenvolleybal werd dit jaar in maart georganiseerd. Het was 

verdeeld over twee vrijdagavonden. De finale werd gespeeld door de 

Hackforterweg en Delden 2. Delden 2 werd de winnaar. 

Koekactie 

De jaarlijkse koekactie is dit jaar succesvol verlopen. Er is erg veel verkocht 

en de opkomst van de leden was goed. 

Vrijwilligersdag 

Er werd dit jaar voor het eerst op een andere manier invulling gegeven aan 

de vrijwilligers middag/avond. Iedereen was uitgenodigd om op 24 maart 

te komen voor een gezellige dag. We gingen eerst naar Bussloo voor een 

potje pitch en putt. De dag werd afgesloten bij de kantine waar het eten 

werd verzorgd door Kapper Lammers. Het was een succes. 

Voorzitter gezocht 

Door het vertrek van onze voorzitter aan het begin van het jaar 2017 is het 

bestuur nog niet voltallig.  Er is al vele malen een oproep gedaan en er zijn 

mensen benaderd maar helaas zonder resultaat. Er zal toch echt een 

voorzitter moeten komen want het bestuur bestaat uit nog maar 4 mensen 

en een voorzitter is gewoon verplicht in een bestuur! Door verhuizing 

moest Marieke Wesseling stoppen als penningmeester, haar functie is 

overgenomen door Chantal ten Barge. Welkom Chantal. 

 

Kersttoernooi 

Het jaar werd weer afgesloten met het kersttoernooi. Dit jaar  

georganiseerd door de Heren. Het was prima geregeld en erg gezellig. In 

de kantine hebben we onder het genot van een hapje en een drankje 

samen met de afdeling voetbal en tennis het jaar afgesloten.  

Tot slot willen we alle vrijwilligers bedanken voor o.a. hun inzet tijdens de 

kantinediensten, fluiten en tellen van wedstrijden. 

Namens het bestuur, Carolyn Avink 
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Verbinding en gemeenschap   

Als ik dit stukje aan het papier toe vertrouw, is het zondag 24 februari 14 

graden en volop zon. Is het voorjaar al begonnen? We hebben a.s. vrijdag 

1 maart wel onze eerste activiteit van dit jaar. De regio toss-avond is bij 

onze vereniging aanvang 20.00 uur.  

Zes tennisclubs uit de buurt hebben de handen ineen geslagen. Met als 

resultaat een regio toss-avond, iedere eerste vrijdag van de maand. 

Hiermee willen de clubs uit Hengelo, Keijenborg, Zelhem, Hoog-Keppel, 

Steenderen en Vierakker-Wichmond, hun positie versterken en hun leden 

tegemoet komen. Eerder was al tussen Hengelo, Keijenborg, Zelhem en 

Steenderen de beslissing genomen dat tennissers van de deelnemende 

verenigingen gratis bij elkaar kunnen spelen, op uitnodiging van een 

tennislid van de bovenstaande verenigingen. Deze samenwerking is nu 

uitgebreid met Hoog-Keppel en Vierakker-Wichmond.  

We zijn als bestuur zeer blij dat de jeugdcompetitie ook een vervolg krijgt 

voor het tweede jaar. Deze competitie staat ook wel bekend als de rode, 

oranje en groene competitie. Dit zal weer gaan plaats vinden op de 

zondagmorgen. Wil je er graag meer van weten? Kom dan een keer op 

zondagmorgen kijken en moedig onze jeugd aan. 

De competitie voor de senioren begint zoals gebruikelijk begin april. Dit 

jaar hebben we op vrijdagavond 2 dames en een mix team. Op zaterdag is 

er een heren en een mix team.  

De activiteitencommissie heeft jullie ook laten weten dat de 

clubkampioenschappen enkel, dit jaar worden gehouden maandag 25  
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maart t/m uiterlijk zaterdag 30 maart. Een unieke kans om je te meten met 

mede-clubleden in het enkelspel. De activiteitencommissie hoopt op veel 

deelname. 

En als laatste wil ik jullie van harte uitnodigen voor de a.s. leden-

vergadering op 25 maart. Mocht ik jullie daar niet treffen, dan wens ik  

iedereen een plezierig, sportief tennisseizoen toe. 

Jan Willem Krijt 

Stamppotbuffet  

Op 19 december 2018 was het een drukte van belang in de kantine. Toen 

werd, nadat de kinderen de kerstclinic hadden gevolgd, een bijzonder 

smakelijk stamppotbuffet geserveerd, verzorgd door DOK. 



  Maart 2019 

- 36 - 
 

Tennisclubs in Bronckhorst slaan handen ineen  

Elke maand regio toss-avond  

Zes tennisclubs in de gemeente Bronckhors, waaronder Sociï hebben de 

handen ineen geslagen. Met als resultaat een regio toss-avond, iedere 

eerste vrijdag van de maand, om 20.00 uur. 

Hiermee willen de clubs uit Hengelo, Keijenborg, Zelhem, Hoog-Keppel, 

Wichmond en Steenderen hun positie versterken en hun leden tegemoet 

komen. Eerder was al door een samenwerking tussen Hengelo, Keijenborg, 

Zelhem en Steenderen de beslissing genomen dat tennissers van de 

deelnemende verenigingen gratis bij elkaar kunnen spelen, op uitnodiging 

van een tennislid. Die samenwerking is nu uitgebreid met Hoog-Keppel en 

Wichmond. ,,Het is goed elkaar te versterken waar dat kan en elkaar 

behulpzaam te zijn”, zegt voorzitter Jan Willem Krijt. ,,Bijvoorbeeld bij de 

jeugd, bij tennislessen of bij het banenonderhoud. Ook kunnen er in de 

verschillende competities teams ontstaan van verschillende clubs. Dat kon 

al eerder, maar nu we met elkaar in gesprek zijn en regelmatig om tafel 

zitten, gaat het allemaal wat makkelijker. We willen echte tennisburen van 

elkaar zijn, terwijl iedere club wel zijn zelfstandigheid behoud.’’  

 

V.l.n.r. de voorzitters van de 

tennisverenigingen: Stefan Jansen 

(Steenderen), René Lovink 

(Keijenborg), Marcel Wisseborn 

(Hoog-Keppel), Jan Willem Krijt 

(Wichmond) en Paul Mokkink 

(Hengelo). Voorzitter Remco 

Hoekman (Zelhem) ontbreekt op 

de foto. 
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Jaarverslag Socii Tennis 2018 

Het jaar 2018 werd gekenmerkt door ongekende droogte, wat voor onze 

kunststof grasbanen geen probleem opleverde. Wel was het in de zomer 

soms te heet om een lekker potje te tennissen. De competities hebben 

echter geprofiteerd van het mooie weer, op een enkele regenbui na. 

Tennislessen 

In 2018 werden de lessen verzorgd door Maarten Vos en Christof 

Wijnhoud. Christof gaf ook ondersteuning op de maandag bij de jeugd. 

Pro-te-in, de organisatie die voor Socii de tennislessen regelt, en Christof 

besloten om de samenwerking te beëindigen eind 2018. Zijn opvolger 

Sander van Raay neemt in 2019 de taken van Christof over. 

Competitie 

Aan de voorjaarscompetitie hebben vier teams deelgenomen. Het 

zaterdag mixteam met Suzanne Nijenhuis, Nel Nijenhuis, Manon Peters, 

Bennie Peters, Bastiaan Pikkert en Peter Wolbrink is kampioen geworden. 

Ook de jeugd deed met 20 kinderen mee aan de voorjaarscompetitie. Aan 

de zomeravondcompetitie in mei en juni heeft één damesteam 

meegedaan. De najaarscompetitie werd gespeeld door twee mixteams en 

een damesteam op vrijdagavond. Het eerste mixteam bestaande uit 

Robbie Bouwmeister, Suzan Koop, Annemieke Riefel, Manon Peters, Arend 

Jan Groot Jebbink en Bastiaan Pikkert is kampioen geworden. De 

jeugdcompetitie op zondag was weer goed bezet. Het jongensteam 

bestaande uit Tijmen Weetink, Chiem ter Linden, Stefan Hissink, Maurick 

Wester, Sal ter Linden en Thijn Spiegelenberg is kampioen geworden.  

Clubkampioenschappen 

De clubkampioenschappen enkelspel zijn gespeeld in maart, vlak voor de 

start van de voorjaarscompetitie. Af en toe in de stromende regen. De  
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clubkampioenschappen Dubbel werden direct na de kermis in de week van 

27 augustus tot en met 1 september gehouden.  

Wichmond Open Toernooi 

Het tweede Wichmond Open Tennistoernooi in november  is een groot 

succes geworden. In totaal stonden maar liefst 134 spelers op de banen 

van Socii. Een verdubbeling vergeleken met het jaar ervoor, toen het 

toernooi voor het eerst werd gehouden. Dit keer waren er zelfs 

inschrijvingen op het niveau 4. De organisatie kijkt tevreden terug op de 

acht speeldagen en maakt al plannen voor eenzelfde  toernooi in 2019. 

 

Overige activiteiten 

Schooltennis: In mei heeft er weer schooltennis plaatsgevonden voor 

leerlingen van basisschool de Garve. De clinic, verzorgd door Christof 

Wijnhoud en Jan Willem Krijt, werd weer met veel enthousiasme 

ontvangen. 

 

Kerstactiviteit: Het jaar werd afgesloten met een kerstactiviteit op19 

december. ‘s Middags was er een tennisactiviteit met aansluitend eten 

voor de jeugd. ’s Avonds waren de senioren aan de beurt om de baan op te 

gaan en werd er gezellig afgesloten met een drankje samen met voetbal en 

volleybal. 

Tot slot een woord van dank aan alle vrijwilligers en sponsoren die onze 

vereniging ondersteunen. 

  

Kristy Gotink – Kornegoor, secretaris afd. Tennis 
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Lankhorsterstraat 31, 7255 LC Hengelo 

T: (0575) 46 16 76 / 06 10 39 35 20 

E:  info@bremerstraatwerk .nl 
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Informatieblok tennis 

Bestuur  

- Jan Willem Krijt (voorzitter)  - Roy Weetink (penningmeester) 

- Kristy Gotink (secretaris)  - Henk Olthof (jeugdtennis) 

- Tanja Kits (Verenigingscompetitieleider) 

Lidmaatschap/contributie  

- Jeugd 6 t/m 9 jaar € 55,- (inschrijfgeld € 16,-)  

- Jeugd 10 t/m 16 jaar € 70,- (inschrijfgeld € 16,-)  

- Senioren: € 125,- (inschrijfgeld € 16,-) 

- Afmelden vóór 1 december bij het secretariaat, per brief of via e-mail 

Indien van toepassing kan één van de onderstaande kortingen worden 

gegeven op de contributie:  

1. Na aanschaf van een proeflidmaatschap van 2 maanden à 35 euro wordt 

bij het overgaan op een vast lidmaatschap de kosten voor het 

proeflidmaatschap in mindering gebracht op de contributie, geldend 

binnen het seizoen. De proefperiode gaat in op de dag van betaling. 

2. Studenten krijgen, na aantonen van een studentenpas, 30% korting op 

de contributie.  

3. Nieuwe leden die zich na 1 juli aanmelden wordt de helft van de 

contributie in rekening gebracht.  

4. Ieder 4e lid van het gezin krijgt 50% korting op de contributie. Geldt ook 

voor 5e, 6e en 7e leden van het gezin. 

5. Er kunnen introducépassen aangevraagd worden voor 5 euro per 

persoon per keer, maximaal 3 keer per introducé. Aanvragen kunnen van 

tevoren worden gemaild naar Kristygotink@hotmail.com. 6. Er is slechts 

één soort korting per lid mogelijk.  

 

mailto:Kristygotink@hotmail.com
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Voor meer informatie over inschrijvingen en proefabonnementen: Kristy 

Gotink (06-51011307) Kristygotink@hotmail.com.  

Racketavond 

De wekelijkse racketavond is op elke dinsdagavond vanaf 20.00 uur. 

 

Tennissen in de winter 

Het spelen op kunstgrasbanen is in de winter aan regels gebonden.  

Tennisbanen in de winter niet betreden: 

- als er sneeuw op de baan ligt (sneeuw ook niet wegvegen!); 

- als de natte banen zijn bevroren; 

- kort nadat de dooi  is ingetreden na een periode van strenge vorst. 

Bij droog vriezend weer kun je gewoon op de banen gaan tennissen.  

 

 

mailto:Kristygotink@hotmail.com
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Naam: Annemieke Mulderije 

Woonplaats: Baak 

Beroep:  

Persoonlijk begeleider in de gehandicap-

tenzorg. Ik werk met licht-matig verstandelijk 

beperkte cliënten in onze nieuwe winkel 

Steengoed in Zutphen (Laarstraat 28). Ik bege-

leid ze in hun dagelijkse werk. Als PB-er stel ik 

in samenspraak met de cliënt en zijn/haar 

verwant het begeleidingsplan samen en stel 

deze bij waar nodig. Ook zit ik in het regionaal 

ECD-team. Daarin ben ik bezig met de 

ontwikkeling en veranderingen binnen ons 

zorgsysteem waarin wij rapporteren, gege-

vens ophalen, plannen in verwerken enz.  

Verliefd, verloofd, getrouwd, single? 

VERLOOFD! Jaja, het is er dan toch eindelijk van gekomen! 😉 

 

Hobby’s?  

Mijn hobby, buiten mijn kinderen en Dubaern, 

is natuurlijk tennissen. Mocht ik niet thuis, op 

het werk of op de tennisbaan staan, dan vind ik 

het heerlijk om gezellig met vriendinnen te 

borrelen of een hapje te eten. 
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Antwoord op de vragen van Annemiek Riefel: 

“Met welke bekende tennisser wil jij een keer dubbelen en waarom?”  

Lastig om te kiezen hoor, zijn er genoeg, Qua vrouwen Serena Williams 

natuurlijk omdat zij gewoon de 

allerbeste is. Of Kiki, toch Nederlands 

trots! Qua mannen natuurlijk Roger 

Federer of Rafael Nadal. Dan hoef ik 

alleen maar naar hun te kijken en niet 

naar de bal 😉. Helaas zal dit nooit 

gebeuren. Wat ooit nog wél gaat 

gebeuren, en mij wel erg tof lijkt, is om samen met mijn zus Hanneke eens 

te dubbelen. Sisteract Mulderije tegen sisteract Riefel? 

 

Hoe ben je bij Sociï betrokken geraakt? 

Vriendlief spendeerde eerder de dinsdag, donderdag en zondag geheel aan 

Sociï. Toen dat wat meer afnam en ik wel wat meer wilde, heb ik een 

proefles volleybal geprobeerd. Nou was niet helemaal mijn ding, veel te 

hoog zo’n net. Vroeger heb ik jarenlang getennist, dus toen ben ik dat 

maar weer gaan proberen. 

 

Je goede en slechte eigenschappen?  

Slechte eigenschap: ik ben bang dat ik toch een tikkeltje eigenwijs ben. 

Mijn goede eigenschap is denk ik wel dat ik een doorzetter ben.  

 

Favoriet eten en drinken?  

Vind veel lekker, maar een lekkere 

rauwe andijvie stamppot met spekjes, 

rookworst ,speklappen, ribbetjes en 

augurken is toch wel echt iets waar ik 

dol op ben. Qua drinken is soms een 

echt koud glas cola heerlijk in de zomermaanden en ja toch ook wel een 

wijntje en cocktails. 



  Maart 2019 

- 45 - 
 

Wat lees je meteen in de Sociïaloog? 

Afdeling tennis en uitgelicht! 

Favoriete muziek? 

Heb niet echt een vaste muziek keuze, vind alles wel leuk.  

Waar ben je trots op? 

Op mijn kinderen! Wat een toppers zijn dat zeg. En op Dubaern, dat hij 

naar al het gedoe door is gegaan en mij heeft toegelaten om samen met 

Lieke en Lana een gezin te vormen. 

Met wie zou je één dag willen ruilen? 

Beyonce, ik had zo graag goed willen 

kunnen zingen en dansen. 

Waarin zou je graag beter willen zijn? 

In zingen en dansen, dan was ik 

misschien de Nederlandse  Beyonce 

geweest. 

In welke film zou jij de hoofdrol willen spelen? 

In Mamma Mia en dan die kleine vriendin van Donna. Heerlijk gek! 

 

Noem drie personen met wie jij wel eens zou willen tafelen. 

George Clooney, Johnny de Mol en Anthony Hopkins  

 

Waar heb je een hekel aan? 

Liegen en bedriegen. 

Meest overschatte persoonlijkheid? 

Rob Geus, vreselijke vent!  

Waar kunnen ze jou ‘s nachts voor wakker maken? 

Beter van niet, is niet mijn gezelligste moment van de dag. 
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Wat is jouw leukste avondje uit tot nu toe? 

Zijn er zoveel. Wat van de laatste tijd is bijgebleven, was het weekend Red 

bull knock out in Scheveningen. Fantastisch!  

Waar heb jij bewondering voor?  

Mijn lieve oma, al 90 jaar, woont nog zelfstandig en heeft nog een eigen 

antiekwinkeltje in Ruurlo en ziet er uit als 60!  

Wat zou je ooit nog willen meemaken? 

Dat iedereen lekker kan leven en niet dood gaat aan stomme ziektes! 

 

Als jij drie dingen of mensen mee mocht nemen naar een onbewoond 

eiland, wie of wat zou dat zijn?  

Dubaern, de kinderen en bootje om terug te varen. Voor een weekje leuk, 

maar dan word ik gillend gek. 

 

Aan welk moment denk jij met schaamte terug?  

Haha… aan een weekendje Willingen met Jong-Gerle waarin iedereen  iets 

te veel bier, wijn of wokda-jus op had. Beter dat ik hier niet te veel over 

uitweid. Oké, klein tipje dan, snoepzakjes op heel gekke plekken en een 

Duitser… 

Wat is voor jou het meest opmerkelijke nieuws van de laatste tijd?  

Dat er steeds in het nieuws is dat bijna alles wat wij eten slecht is dat we 

en allemaal aan de groenteburgers moeten. Word er gek van. Laat 

iedereen toch lekker zijn eigen leven bepalen en bemoei je met je eigen!  

 

Het stokje gaat naar …… en wat zou jij deze persoon willen vragen? 

Mijn lieve nicht Anja Hissink-Mulderije.  Je hebt jarenlang gevolleybald, zit 

in jeugdbestuur van de voetbal en tennist tegenwoordig ook nog. Mijn 

vraag aan jou is: Welke sport had je op hoog niveau willen beoefenen en 

waarom? 
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