
Het zaalseizoen is voorbij, we mogen weer lekker gaan genieten van de fluitende vogeltjes, het 
zonnetje, de regen, de wind en de konijnenkeutels op het kunstgrasveld. Maar wat was het 
een fantastisch zaalseizoen. Maar liefst 3 jeugdteams kampioen, F1, E1 en C1 gefeliciteerd. En 
als klap op de vuurpijl werd ook nog Klimop 1 kampioen en promoveert hiermee naar de 
tweede klasse. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog de ouderwets gezellige dag gehad 
naar Roermond met de supportersbus. Naast de korfbal gerelateerde activiteiten zijn er ook 
nog verschillende andere activiteiten geweest voor de jeugd. Lees snel verder in deze Courant 
over alle activiteiten en allerlei andere leuke weetjes. 

Lieke, Jolijn en Marly 
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Contact 

www.kv-klimop.nl 

www.twitter.com/
kvklimop 

www.facebook.com/
klimopasten 
 
info@kv-klimop.nl 
 
 
Ideeën voor de Klimop 
Courant? 
 
peelkorf@kv-klimop.nl 

Rommelmarkt 10 april—Hulp gezocht!!! 

Sponsoren 
- Autobedrijf M. Swinkels 
- Caron Bestratingen 
- Café de Engel 
- Deska 
- Oranjedak Zuid BV 
- Art Garden 
- Café Toff 
- Grand Café Markt 8 
- JGS BV  

- Grafisch Service Bureau Berkers 
- Hoeben Installaties 
- Rijschool Wilco 
- Inde Hypotheekelarij 
- LIHO Telecom & Safety Systems BV 
- Voegersbedrijf P. Bakens 
- Acknowledge Benelux 
- Van Geffen Reclame 
- Bij Willem 

- Hoeben Rietdekkers BV 
- Electro Speciaal Sprengers 
- Dispolab Nederland BV  
- Praktijk Anode 
- Essential Schoonmaakdiensten 
- Café van Hoek 
- Ceelen Grond & Groen 
- In de Gloria 
- Assurantiekantoor Schriks 

COURANT 

Kalender 
 

2/3 

apr 

Start 

buitencompetitie 

4 apr Rikcompetitie 

15 apr Schoolkorfbaltoern
ooi 

16 apr Kangoeroetraining 

16 apr Vlagmaken voor 
kamp 

23 apr Quizavond 
senioren 

4-8 
mei 

Jeugdkamp 

21 mei Kangoeroetraining 

4 jun Erima-Cup 

11 jun Koppelschieten 

Voor de rommelmarkt van 10 april hebben we 
dringend behoefte aan extra ondersteuning. We 
zien elk jaar dat er een aantal mensen van met 
name de oudere generatie afhaken vanwege aller-
lei voor de hand liggende redenen. Aanvulling is 
nodig voor met name de zondag, mensen die ach-
ter de kramen de verkoop van de verzamelde spul-
len regelen. Het is niet moeilijk en je hoeft het niet 
alleen te doen. We beginnen om 10 uur, wij zor-
gen voor geldkistjes met wisselgeld en ales wat 
verder nodig is. 
We doen met name een beroep op de oudere 
jeugdleden en op ouders van jeugdleden. 
Wat je ervoor terugkrijgt? 
Het gevoel dat je de club waar je je bij betrokken 
voelt een handje helpt. Lekkere broodjes voor tus-
sendoor, een paar consumpties en een borrel na 
afloop(of iets fris) 
Kortom, meld je aan en help Klimop vooruit! Je 
kunt je aanmelden bij Anne-Marie Koppens via 
telefoonnummer 06-57838447. 
 
 
De jaarlijkse rommelmarkt is dit jaar wat later dan 
iedereen gewend is. Dat heeft te maken met de 
beschikbaarheid van de Boulodrome. We gaan 
ervan uit dat de rommelmarkt wederom een suc-
ces zal zijn en de nodige centen gaat opleveren 
voor Klimop. Toevallig heeft werkgroep Een Aarde 
op dezelfde dag een rommelmarkt, dus kun je op 
die dag er een echte rommelmarktdag van maken 
en beide markten bezoeken. 

 
Je bent van harte welkom bij de Bou-
lodrome vanaf 10 uur. Vanaf 11.00 uur is 
er een opbod van de mooiste spullen en 
na 13.00 uur is de entree gratis. Om 
14.00 uur gaan we sluiten. 
Tot dan! 
 
Rommelmarktcommissie 
 

- Winkeliersvereniging        
Floraplein 
- Trendo Communica-
tie en Webdesign 



Zaalseizoen 2015-2016  
 
 De zaalcompetitie 2015-2016 zit er weer op, van-
af komende week wordt er weer buiten getraind 
en gespeeld op onze eigen kunstgrasvelden. We 
kunnen terugkijken op een geslaagd zaalseizoen 
met maar liefst 4 kampioenschappen. Een rondje 
langs de velden: 
  
Klimop F1: Het jongste team van Klimop maakte 
het nog even spannend (verloor de één na laat-
ste wedstrijd) maar wist in de laatste wedstrijd, 
in de Schop voor een volle tribune, 
toch kampioen te worden door met 4-1 te win-
nen van concurrent DOT F1. 
 
Klimop E2: Dit team won en verloor eenmaal van 
de uiteindelijke kampioen, DAKOS E3. DAKOS liet 
echter verder geen punten liggen, Klimop daar-
entegen had een off-day tegen de Kraanvogels. 
Daardoor bereikte Klimop E2 een tweede plek. 
 
Klimop E1: De eerste wedstrijd (tegen PSV E1) 
was direct de enige wedstrijd waarin een punt 
werd afgestaan. Veel wedstrijden werden zeer 
ruim gewonnen maar tegen de sterkere tegen-
standers stond dit team ook z’n mannetje. Dit 
resulteerde in het uiteindelijke kampioenschap. 

 

Klimop D2: Al snel bleek dat Eymerick D1 een 
maatje te groot was voor alle tegenstanders. 
Daarachter streed Klimop D2 met Eymerick D2 
om de tweede plek. Uiteindelijk wist Klimop de-
ze strijd te winnen door in de laatste wedstrijd 
met 9-5 te winnen van deze concurrent. 
 
Klimop D1: Dit team speelde in een zware poule 
maar gedurende de competitie konden ze steeds 
beter weerstand bieden, duidelijk dat ze even 
moesten wennen aan het niveau. Zo werd er uit-
eindelijk 4 keer gewonnen waarvan 3 keer in de 
laatste 5 wedstrijden. Dit resulteerde in 
een 6e plek in de rangschikking. 
 
Klimop C2: Er werd 5 wedstrijden voor het einde 
van de competitie nog gewonnen van de kampi-
oen, BIO C1, maar toch kwam Klimop C2 uitein-

delijk 2 punten tekort om dit team ook van de troon 
te stoten. De strijd om de tweede plek werd wel 
gewonnen. 
 
Klimop C1: In de 3e speelronde liep dit team tegen 
de eerste nederlaag aan, Flamingo’s C1 was te sterk. 
Door een reeks van 8 overwinningen die volgden 
wist Klimop C1 het kampioenschap echter toch bin-
nen te slepen. 
 
Klimop B2: Wisselvallige uitslagen (o.a. verlies tegen 
de nummer laatst, gelijkspel tegen de kampioen en 
winst tegen de nummer 2) kenmerkten dit zaalsei-
zoen, mede door enkele blessures binnen het team. 
Toch werd er uiteindelijk vaker gewonnen dan verlo-
ren en eindigde Klimop B2 op een vierde plek. 
 
Klimop B1: Klimop B1 had het zwaar in enkele wed-
strijden maar wist uiteindelijk 3 keer te winnen en 1 
keer gelijk te spelen (tegen nummer 2, DSC B3), wist 
DKB B1 onder zich te houden en sloot de competitie 
af met een 5e plek. 
 
Klimop 2: Al snel was duidelijk dat er met Fortuna 
’68 4 gestreden zou moeten worden om het kampi-
oenschap in deze poule. Door het slippertje tegen 
Eymerick 1 was er echter geen sprake meer van een 
felle strijd en kon Klimop 2 alleen maar genoegen 
nemen met een tweede plek. 
 
Klimop 1: In Roermond tegen Ready ’60 werd de 
kampioenschapswedstrijd verloren (17-16) en leek 
het kampioenschap een utopie. Door onverwacht 
maar gehoopt verlies van Ready ’60 in de laatste 
speelronde wist Klimop 1 zich na de overwinning 
tegen BMC 1 toch als kampioen te kronen. 
 
Alle spelers, speelster, trainers en coaches die kam-
pioen geworden zijn, nogmaals gefeliciteerd !De 
jeugdteams die kampioen werden zijn op zaterdag 
12 maart gehuldigd in de kantine. De foto’s zijn te 
vinden op  de site. Vanaf 2/3 april wordt de competi-
tie op het veld hervat. Voor alle teams weer nieuwe 
ronden, nieuwe kansen, succes allemaal ! 



Dropping  
 

Op zaterdag 5 maart vond de dropping plaats. Wij gingen rond 8 uur met de auto naar de plek waar we 
gedropt zouden worden. De auto was bedekt met doeken en je kreeg een blinddoek om, we werden afge-
zet in een bos en we kregen opdrachten mee die we onderweg moesten maken. Wij hebben een uur ge-
daan om uit het bos te komen, toen kwamen we op een weg van 4 kilometer lang en toen we aan het ein-
de van de straat waren zagen we de kerktoren, we dachten da we eerste waren, maar we waren het laat-
ste binnen. Maar we waren toch nog 4de van de 6 met de opdrachten. Het was leuk. 
Lotte en Femke (C2) 

Jeugdquiz (D, C, B-teams) 

Tijdens het raden van de liedjes op een toetertje 
hebben we veel kunnen lachen. Degene die een 
liedje moesten toeteren lagen meestal zelf dub-
bel van het lachen voordat het lied afgemaakt 
was.  
 
De quiz was gezellig en met ook veel verschillen-
de vragen. Wij vonden het erg leuk en omdat wij 
gewonnen hadden kregen we een snoepzak en 
een Brinta muts! Maud vd Hulst, Iris en Noëlle 
waren het beste van de D-teams.  En kregen ook 
een snoepzak. 
 
Sterre, Maud, Maud en Melissa (C1) 

Op 16 januari organiseerde Klimop een quizavond 
voor de jeugdteams D, C, B. 
Er deden 6 groepen mee, waarvan 3 teams van de D 
en 3 teams van de C. Onze teamnaam was M&M’S. 
 
Er waren verschillende rondes, zoals: noem zo veel 
mogelijk Nederlandse plaatsnamen met een A, be-
kende nummers raden, heksen vragen, raadsels, lied-
jes raden die we zelf moesten spelen op een toeter-
tje, de reeks van maan-roos-vis afmaken, het raden 
van logo’s en in een andere ronde kregen we 6 ver-
schillende bekertjes Coca-Cola die we moesten be-
noemen. 

Vrijwilligersfeest 

Op zaterdag 19 maart vond het vrijwilligersfeest 
plaats in de kantine van Klimop, georganiseerd door 
de activiteitencommissie. 
 
Het was een druk bezochte, gezellige avond. De 
avond werd geopend met een speech van onze 
kersverse voorzitter. Waarin nogmaals benadrukt 
werd dat onze vereniging niet kan bestaan zonder 
vrijwilligers. Dus iedereen bedankt voor zijn/haar 
inzet.  
 
De avond werd gevuld met een bingo, geleidt door 
twee charmante tennisdames, Darlene en Charlen-
ne. Heidi en Patricia bedankt voor deze vermakelij-
ke invulling van de avond!  

De activiteitencommissie heeft de rommel-
markt commissie aangewezen om volgend 
jaar het vrijwilligersfeest te organiseren.  
 
Iedereen bedankt voor de inzet het  afgelopen 
jaar, op wat voor manier dan ook!  



 Wedstrijdverslagen  

Er worden al veel leuke wedstrijdverslagen ge-
schreven door verschillende jeugdteams. Ook voor 
het buitenseizoen kijken wij weer uit naar nieuwe  
wedstrijdverslagen. Spreek met je team af om om 
de beurt een verslag te maken van de wedstrijd en 
stuur deze op naar info@kv-klimop.nl. Hieronder 
twee leuke verslagen van twee teams van het zaal-
seizoen  
 
Winnen zonder Yell 
De Eendracht E1 – Klimop E2 : 0-6 (Fleur) 
 
Wij van Klimop E2 moesten zaterdag tegen de Een-
dracht uit Liessel. Na een lange autorit van wel 7 
minuten waren we aangekomen en hebben we 
ons omgekleed in kleedlokaal 3. 
 
Na even inschieten begon de wedstrijd, we begon-
nen heel goed, ook al waren we onze yell verge-
ten. We waren goed aan het verdedigen en heb-

ben bijna geen kansen weggegeven. Zelf hebben we 
zes keer gescoord. Na 30 minuten kwamen we er-
achter dat we onze yell vergeten waren, dus hebben 
we die toen maar gedaan. 
Volgende week mogen we tegen DAKOS, dat zal wel 
weer een pittig potje worden….. 
 
Mascotte deed het werk! 
Eymerick D2—Klimop D2 : 4-4 (Marit v Berkum) 
 
Zaterdag 16 januari, heeft Klimop D2 tegen Eyme-
rick D2 gespeeld. 
 
De eerste 10 min. stond Klimop 3-0 achter, de mas-
cotte hing er toen nog niet. Toen hebben we de 
mascotte opgehangen, en toen stond het 3-1. 
De tweede helft werd het 3-2, Eymerick scoorde er 
een punt bij. Van een 4-2 achterstand kwam Klimop 
terug met 4-4. Dankzij de mascotte hebben we gelijk 
gespeeld. 

Jeugdkamp 2016 

Van woensdag 4 mei tot en met zondag 8 mei gaan 
we weer met z’n alle op kamp! Dit jaar gaan we 5 
dagen lang boodschappen doen, koken, eten, drin-
ken, uitbuiken, afwassen en opruimen! Dit doen 
we allemaal in de blokhut de Odulphushoeve in 
Oirschot. 
 
De kampvoorbereidingen zijn in volle gang. De 
groepjes zijn bekend, het geld is opgehaald en de 
eerste namen zijn al verzonnen.  
 
Op zaterdag 16 april zullen er van 11.00 tot 12.30 
weer vlaggen gemaakt worden door alle groepen. 
Aansluitend op het vlag maken spelen de B1 en 
Klimop 1 een wedstrijd. We kunnen dan gezellig 
met z’n allen nog naar deze wedstrijden kijken.  
 

Vergeet vooral niet je wens nog op te sturen via 
de site van KV-Klimop. Dit vind je onder het kopje 
activiteiten—Jeugdkamp 2016. We willen ieder-
een die meegaat op kamp vragen om een wens in 
te sturen. Dit kan van alles zijn en hoeft niet per 
se iets met eten te maken hebben. Denk hierbij 
aan de soort wensen die ook bij de BZT Show 
voorbij komen. De wens kan ook over een van de 
(hoofd)leiders gaan.  
 
Wat praktische informatie:  

 Vertrek woensdag 4 mei, 18:00 parkeer-
plaats bij de kantine van Klimop 

 Verkleed vertrekken 

 Ophalen zondag 8 mei vanaf 12:00 
 

Quizavond senioren—zaterdag 24 april  

Vorig jaar werd voor het eerst een quiz georgani-
seerd voor senioren door de activiteitencommissie. 
Deze quiz werd vorig jaar druk bezocht. Ook dit 
jaar zal deze quiz weer georganiseerd worden.  
 
Voor deze quiz is iedereen welkom, spelers, speel-
ster, ouders, vrienden, familie. Ga vast op zoek 
naar een team (waarschijnlijk van maximaal 4 per-
sonen), duik vast de encyclopedieën in en  doe 24  
april mee met de quiz!  



De vorige iPen werd geschreven door Maud van der Hulst. Zij heeft de iPen toen doorgegeven aan voor-
malig speelster van het eerste: Hilde van Oosterhout 
 
 

 

Ipen 

Wist je dat…? 

…  De rommelmarkt een aanhanger in bezit heeft 
die aan Klimopleden verhuurd wordt? Deze is te 
huur voor € 15,00 per dag. Telefonisch te reserve-
ren bij Martien Koppens, tel. 697095 / 06-
16278539… 
 
… Je als lid (of ouder van een lid) de kantine kan  
huren voor een (kinder)feestje? Informatie kunt je 
verkrijgen bij Roos van de Beuken. Email roos-
beuk_@hotmail.com… 
 
… Je als lid ook spullen van Klimop kunt huren? 
(hangtafels, koelkasten, geluidsinstallatie etc.) Voor 
meer informatie kun je contact opnemen met Roos 
van de Beuken (roosbeuk_@hotmail.com)…  

… Wij altijd goede tuinders kunnen gebruiken? 
of een paar handige Harrie's/Harriettes? Voor 
info kun je terecht bij de accommodatiecom-
missie (Hetty)...  
 
… Op 4 juni weer de Erima-Cup georganiseerd 
wordt bij Klimop? En dat dit jaar misschien ook 
de gemengde E mee doet aan dit toernooi?... 
 
… We met de zetjes-actie van de Albert Heijn 
€297,- hebben opgehaald?... 
 
… Je je vóór 1 april moet afmelden voor het 
volgende seizoen? En als dit later dan 1 april 
gebeurd je toch contributie moet betalen voor 
volgend seizoen?... 

Naam: Hilde van Oosterhout 

Leeftijd: 28  

Verjaardag: 25 oktober 

Team: Klimop 1  

Verliefd: Ja op Dirk Cortooms 

Hoe lang speel je al bij Klimop?:Ik ben 21 jaar 
lid van Klimop  
 
Waarom zit je op korfbal?: Ik moest met mijn 
zusjes dezelfde sport gaan doen en dit moest 
een teamsport zijn. Via een vriendinnetje uit 
de klas in aanraking gekomen met korfbal en  
sindsdien lid van Klimop.  

Hoe lang heb je in het eerste gespeeld?: Ik 
heb 11 jaar in het eerste gespeeld en afgelo-
pen januari was mijn laatste wedstrijd. 
 
Waarom speel je de laatste tijd geen wedstrij-
den meer? En ga je nog korfballen in de toe-
komst?:  Ze zeggen wel eens dat je moet stop-
pen op je hoogtepunt....  
Door diverse blessures, waarvan de laatste er 
voor zorgt dat ik dit seizoen niet meer kan 
spelen, heb ik besloten niet meer uit te komen 
voor het eerste. Ik richt me nu op mijn revali-
datie en hoop volgend seizoen weer mee te 
kunnen trainen met de selectie. Natuurlijk ben 
ik er wel alle wedstrijden bij om het eerste aan 
te moedigen.  

Wat doe je allemaal binnen Klimop?: Mijn taken 
binnen de vereniging zijn: trainster van Klimop MD1, 
wedstrijdsecretaresse en ik ben lid van de KTC 
(Korfbal Technische Commissie).  
 
Verder wil ik nog kwijt: Ik wil alle supporters ont-
zettend bedanken voor hun aanwezigheid de afgelo-
pen wedstrijden. Waar de wedstrijd op zondag 6 
maart qua uitslag uitliep op een teleurstelling was 
het geweldig om te zien dat er zoveel mensen ons in 
Roermond zijn komen aanmoedigen. Mooi om te 
zien dat het een week later ook weer ontzettend 
druk was in De Schop en we de zaalcompetitie sa-
men met de supporters op fantastische wijze heb-
ben kunnen afsluiten. Hopelijk zien we jullie ook 
weer allemaal bij de wedstrijden op ons kunstgras-
veld. 
 
Ik geef de iPen door aan: Bram Hoeben, jongste 
spelende heer binnen Klimop 
 

mailto:roosbeuk_@hotmail.com
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KV Klimop Social media 

Like KV Klimop op facebook en volg @kvklimop op 
twitter om op de hoogte te blijven van alle gebeurtenis-
sen bij Klimop. 

Nieuw: Mediasponsoring! 

De sponsorcommissie heeft een sponsorplan 
opgesteld voor 2016. We hebben de afgelopen 
tijd al verschillende sponsors weten te strikken 
voor onze vereniging en willen hier de komen-
de tijd een vervolg aan gaan geven. Om dit te 
stimuleren heeft de sponsorcommissie een 
sponsorplan opgesteld. Hierin vertellen we wat 
meer over onze mooie vereniging; wat we 
door het jaar heen zoal doen en waar we voor 
staan. Met behulp van het sponsorplan willen 
we nog meer bedrijven enthousiasmeren ons 
vereniging te sponsoren. 
 
Een nieuwe vorm van sponsoring binnen Klim-
op is mediasponsoring. Voor een klein bedrag 
per jaar is het voor bedrijven mogelijk om hun 
logo te plaatsen op de website, in de kantine 

en in de Klimop Courant. Zeker voor bedrijven 
met een kleiner sponsorbudget is dit een mooie 
mogelijkheid om hun bedrijf te promoten en 
aan ons en de Astense gemeenschap te laten 
zien dat ze Klimop een warm hart toedragen. 
Wij zijn dan ook trots om te mogen mededelen 
dat we reeds twee mediasponsoren hebben 
mogen verwelkomen: In de Gloria en Winke-
liersvereniging Floraplein! 
 

Sponsor worden van Korfbalvereniging Klimop? 

Stuur dan eens een e-mail naar sponsoring@kv-

klimop.nl of neem contact op met Bjorn van 

Oosterhout, Roos van den Beuken of Dirk Cor-

tooms voor meer informatie over de mogelijk-

heden. 



Wij zouden het fijn vinden als we wat extra handen erbij kunnen krijgen.  
Ben je goed in klussen of tuinieren of zo een helpende hand, dan zijn wij als 
accommodatiecommissie op zoek naar jou. 
 
Voor info en vragen kun je terecht bij Hetty van der Hulst  
edhet@telfort.nl of 06-30281333 

 
 

GEZOCHT: HELPENDE HANDEN VOOR ONZE ACCOMMODATIE 

Prijsvraag gewonnen door Lynn van Oosterhout 

Lynn van Oosterhout heeft de prijsvraag gewonnen. 
De prijsvraag was: Hoeveel doelpunten maken alle 
heren van Klimop 1 samen in de laatste 7 zaalwed-
strijden?   
 
In de eerste 6 wedstrijden hadden de heren samen 
69 doelpunten gemaakt. In de laatste zaalcompeti-
tie wedstrijd maakten onze mannen nog 13 doel-
punten. Hiermee komt het totaal aantal gescoorde 
doelpunten door de heren op 81. Lynn van Ooster-
hout zat hier het dichtste bij met haar 85 doelpun-
ten. Lynn heeft een high tea voor twee personen bij 
Markt 8 gewonnen! Lynn gefeliciteerd en veel ple-
zier bij Markt 8. 

 
 
Nieuwe praktijk sportmasseur Egon  

Na enkele weken –met goed resultaat- deel uit te 
hebben gemaakt als sportmasseur van de inmiddels 
kampioen Klimop 1, is het dan eindelijk zover: Mijn 
praktijk Delphinum is officieel ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel. 
 
Waar komt de naam Delphinum vandaan zal je je 
misschien afvragen? Delphinum betekent dolfijn in 
het Latijn en als je denkt aan dolfijnen denk je vaak 
aan het Dolfinarium in Harderwijk, mijn geboorte-
plaats. Tijdens mijn opleiding zijn onder andere alle 
spierbenamingen in het Latijn vandaar ook niet ge-
woon “dolfijn”. Verder werkt de huid van een dolfijn 
soms een beetje zoals die van een  mens, hoe ouder 
ze worden des te meer rimpels ze krijgen. Ook zijn 
dolfijnen net als de mens zoogdieren en ontzettend 
intelligent. 
 
Delphinum is gevestigd in Someren. Het is een prak-
tijk waar je terecht kunt voor lichaam én geest om-
dat dit onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Je 
kunt hier terecht voor verschillende soorten massa-
ges zoals sport –en ontspannings/klassieke massa-
ge. En  voor het tapen of bandageren van bijvoor-
beeld knie, pols of hand blessures. Maar ook voor 

bijvoorbeeld een workshop mindfulness of 
meditatie. Alles draait om de juiste mindset! 
TIP: voor cadeaubonnen, gezondheid, lifestyle 
–en andere producten kun je terecht bij 
Delphinum 
 
Ik zal ongeveer 1x per week tijdens de training 
-en de wedstrijden van klimop 1 aanwezig 
zijn, voor vragen mag je me daar altijd aan-
spreken. Voor behandelingen kun je terecht 
in de praktijk. Sporters van Kv Klimop krijgen 
10% korting op een behandeling (op vertoon 
van lidmaatschap nummer) afspraak maken 
of meer informatie via WhatsApp, E-mail, te-
lefoon of PB op Facebook. Graag tot ziens bij 
Delphinum ~ body & mind. 
 

 

 
W: www.delphinum.nl     
E: info@delphinum.nl    
T: +31657599768     
F: facebook.com/delphinum.bodymind  

mailto:edhet@telfort.nl


 

Mop van Rob: Er zijn een Fransman, een Belg en een Nederlander in een gebouw. Opeens ruikt de 
Fransman brand, hij pakt een paraplu en springt naar beneden, de Nederlander doet dat ook. Als hij 
daar zweeft, ziet ie de Belg langs suizen. Als ie beneden is ziet ie de Belg daar liggen, vraagt ie wat heb jij 
nou gedaan. "Nou," zegt de Belg, "de paraplu's waren op en toen heb ik maar een regenjas aangetrok-
ken!"   

Jantje zit in de klas en hij zegt: “broem broem broem broem!!”. Dus de juf zegt: “Jantje zou je wille op-
houden?” Waarop jantje gewoon door blijft gaan “broem broem broem broem”. Dan zegt de juf: “Jantje 
ga nu maar na de gang”. “Nee!” zegt Jantje “Dat kan niet! Mijn benzine is op!”.  

De Belgen gaan hun eerste raket lanceren. “En,” vraagt een verslaggever, “waar gaat jullie reis naar 
toe?”. “Awèl”, zegt de Belg, “wij gaan naar de zon.” “Naar de zon?” vraagt de reporter, “maar daar is 
het toch veel te heet. Bent u niet bang dat de raket zal smelten?” “Awèl,” zegt de Belg, ” wij zijn niet 
gek, hoor. We gaan natuurlijk ’s nachts!”  

Hoe noemt een Belg een lenzendoosje? Een ogenblikje! 

KliMoppentrommel 

 
Supportersbus naar Roermond 

Omdat Klimop de kampioenswedstrijd uit had naar 
Ready was er een bus gehuurd door klimop. 

 
De bus zat helemaal vol met 
veel jeugd en ouders en er 
werd veel muziek geluisterd 
en gezongen. Ook het club-
lied werd geoefend. Het was 
heel gezellig in de bus en die 
was al wat rood wit gekleurd 
met ballonnen, sjaals en kle-
ding. 
 

In Roermond aangekomen werden er klappers uit-
gedeeld en gingen we onze helden aanmoedigen 
op de tribune. Het was erg druk op de tribune die 
erg rood/wit gekleurd was. 
We hebben het eerste flink aangemoedigd met 
heel veel rumoer, maar het mocht niet baten. Ze 
hadden verloren met een doelpunt verschil. Balen 
dus…. De terugweg  was dan ook erg rustig in de 
bus na het verlies. 
 
Daarna gingen we nog met zijn allen naar de kanti-
ne om wat na te kletsen en te wachten op het eer-
ste. Toen die binnen kwamen kregen ze een staan-
de ovatie van ons allemaal en hebben we er nog 
een heel gezellig feestje van gemaakt. Het was een 
echte ouderwets gezellige Klimopdag. 
 
Sanne van der Hulst 
 

 



Nieuwe sponsoren! 

De sponsorcommissie heeft wederom niet stilgezeten. Wij zijn trots om te mogen vermelden dat 
we met verschillende bedrijven een sponsorovereenkomst voor bordsponsoring en mediasponso-
ring hebben gesloten! 

Nieuwe bordsponsoren 
 
Café Van Hoek 
Midden in het centrum van Asten vindt u Café Zaal 
Jan van Hoek. Hier bent u de gehele dag door van 
harte welkom en kunt u terecht voor een gezellig 
drankje, een hapje eten en voor een complete 
feestavond. De deur staat altijd open, dus loop ge-
rust eens binnen! 
Kijk ook eens op www.cafevanhoek.nl  
 
Ceelen Grond & Groen 
Ceelen Grond & Groen is sinds 2008 een enthou-
siast bedrijf en staat voor hoge kwaliteit. Mede door 
het flexibele, persoonlijke en oplossingsgerichte 
karakter van het bedrijf worden altijd meerdere 
tuinmogelijkheden bekeken en uitgewerkt. Hierbij 
staan de wensen van de klant centraal 
(www.grondengroen.nl) 
 
Essential Schoonmaakdiensten 
Als specialist in schoonmaakdiensten richt Essential 
zich op regionale bedrijven en instellingen. Dat regi-
onale karakter onderstreept hun visie en werkwijze. 
Een goede voorbereiding, de juiste opleidingen, op-
timale apparatuur en materialen en een transparan-
te en kritische aansturing dragen stuk voor stuk bij 
aan het resultaat 
(www.essentialschoonmaakdiensten.nl).  
 
Acknowledge 
Vanuit de jarenlange ervaring van Acknowledge in 
verschillende branches hebben we zeer specifieke 
branchekennis binnen innovatief ondernemen, cus-
tomer service en ICT automatisering. Met deze ken-
nis zijn we in staat oplossingen te realiseren die aan-
sluiten bij de specifieke vraagstukken van iedere 
branche. Kijk ook op www.acknowledge.nl  
 
Assurantiekantoor Schriks 
Assurantiekantoor Schriks is al ruim een eeuw het 
vertrouwde adres voor vakkundig en persoonlijk 
financieel advies.  Inmiddels werken 12 enthousias-
te medewerkers aan kwaliteit in dienstverlening als 
het gaat om uw gehele financiële planning, privé en 
zakelijk. Kijk ook op www.schriks.net  

Klein Costa Rica 
Midden in het tuinbouwgebied van Someren 
ligt Klein Costa Rica, de meest bijzondere tro-
pische vlindertuin van Brabant. Hier beleeft u 
de wondere schoonheid van de tropen op 
meer dan 880m2. U waant zich in de tro-
pen, waarbij u kunt genieten van aangename 
temperaturen, tropische planten en dieren.  
Geschikt voor ieder weertype en leuk om met 
uw kinderen naartoe te gaan 
(www.kleincostarica.nl). 
 
Nieuwe mediasponsoren 
 

In de Gloria 
Beleef je mee? Ons kerkje is een bijzondere 
ruimte. Mede dankzij haar rijke historie, maar 
vooral omdat het een prachtige plek is. De 
lichtinval is adembenemend en de sfeer fan-
tastisch en intiem. Bij uitstek bedoeld voor 
bijzondere gelegenheden (www.indegloria.nl). 
 
  
 
 
 
 
 
Winkeliersverenining Floraplein 
Aan het Floraplein in Asten zijn een aantal 
bedrijven gevestigd die samen winkeliersveri-
ging Floraplein vormen. Je kunt hier terecht 
voor reizen, eten & drinken, tanken, shoppen 
en wonen. Je vindt ‘t allemaal op het flora-
plein! 

 

http://www.cafevanhoek.nl/
http://www.grondengroen.nl/
http://www.essentialschoonmaakdiensten.nl/
http://www.acknowledge.nl/
http://www.schriks.net/


Programma 
Voor meer informatie zie www.kv-klimop.nl 

   

Week 14 
za 02 apr 09:30 Treffers F1 - Klimop F1  
za 02 apr 10:30 Klimop (A) E2 - Oxalis E1  
za 02 apr 10:45 Klimop (A) C1 - VVO C1  
za 02 apr 11:00 NeCa C2 - Klimop (A) C2  
za 02 apr 11:30 Ready '60 B1 - Klimop (A) B1  
za 02 apr 11:45 Klimop (A) E1 - NKV E1  
za 02 apr 12:00 Klimop (A) B2 - NeCa B1   
za 02 apr 13:30 Klimop (A) D1 - Swift (V) D2  
zo 03 apr 14:30 PSV 1 - Klimop (A) 1  
  
Week 15 
di 05 apr 20:00 TOG MW1 - Klimop (A) MW1  
do 07 apr 18:45 Eymerick D2 - Klimop (A) D2 
za 09 apr 09:30 Klimop F1 - DAKOS F1  
za 09 apr 10:00 Stormvogels (L) B2 - Klimop (A) B2 
za 09 apr 10:00 Klimop (A) C2 - Bladella C2  
za 09 apr 10:00 PSV E1 - Klimop (A) E1 Bokt  
za 09 apr 10:30 DOT (V) D1 - Klimop (A) D1  
za 09 apr 10:30 Klimop (A) D2 - Nijnsel D1  
za 09 apr 12:00 Klimop (A) B1 - Tilburg B2  
za 09 apr 11:30 DOS (A) E1 - Klimop (A) E2  
za 09 apr 12:30 Klimroos C1 - Klimop (A) C1  
zo 10 apr 14:30 NKV 1 - Klimop (A) 1  
  
Week 16 
di 12 apr 20:00 Klimop (A) MW1 - NKV MW1  
za 16 apr 09:30 De Eendracht D1 - Klimop (A) D2 
za 16 apr 09:30 Klimop F1 - MKV F1  
za 16 apr 13:15 Klimop (A) B1 - DKB B1  
Za 16 apr 14:30 Klimop (A) 1 - Voltreffers  1 
  
Week 17 
di 19 apr 20:00 Melmac MW1 - Klimop (A) MW1 
za 23 apr 09:30 Swift (V) E1 - Klimop (A) E2  
za 23 apr 09:30 Eendracht F1 - Klimop F1  
za 23 apr 10:00 Tuldania B1 - Klimop (A) B2  
za 23 apr 11:00 Tilburg E1 - Klimop (A) E1  
za 23 apr 11:00 Olympia (O) D1 - Klimop (A) D1  
za 23 apr 11:30 DKB B1 - Klimop (A) B1  
za 23 apr 12:30 Kraanvogels C1 - Klimop (A) C2  
za 23 apr 13:15 Rosolo C3 - Klimop (A) C1  
zo 24 apr 14:30 Ten Donck 1 - Klimop (A) 1  

 
Week 19 (Let op, deze wedstrijden worden waarschijn-
lijk verzet ivm kamp) 
za 07 mei 09:30  Klimop F1 - DOS F1  
za 07 mei 11:45  Klimop (A) C1 - Spoordonkse Girls C1 
za 07 mei 12:30  Klimop (A) D2 - De Eendracht D1 
zo 08 mei 14:30  Klimop (A) 1 - BMC 1  
 
Week 20 
di 10 mei 20:00  Klimop (A) MW1 - OJC '98 MW  
za 14 mei 11:00  Klimop (A) E1 - Rust Roest E1  
za 14 mei 12:45  Klimop (A) B2 - Euro Girls B1  
za 14 mei 14:00  Klimop (A) D1 - De Merels D1 
za 14 mei 11:30  Klimop (A) C2 - Kraanvogels C1  
za 14 mei 11:00  Klimop (A) E2 - DAKOS E2  
 
Week 21 
di 17 mei 20:00 Klimop (A) MW1 - SDO (V) MW1 
za 21 mei 09:30 DOT F1 - Klimop F1   
za 21 mei 10:00  Klimop (A) C2 - NeCa C2  
za 21 mei 10:00  Klimop (A) E2 - SVOC '01 E2  
za 21 mei 11:00  Klimop (A) C1 - SDO '99 C1  
za 21 mei 11:15  Klimop (A) E1 - DSC E1  
za 21 mei 12:00  Klimop (A) B2 - SDO '99 B1  
za 21 mei 12:15  Klimop (A) D2 - Eymerick D2  
za 21 mei 13:15  Klimop (A) B1 - Ready '60 B1  
za 21 mei 13:30  Klimop (A) D1 - DOS (A) D1  
zo 22 mei 14:30  Klimop (A) 1 - OEC 1  
  
Week 22 
di 24 mei 20:30  DKB MW1 - Klimop (A) MW1  
za 28 mei 09:30  Nijnsel D1 - Klimop (A) D2  
za 28 mei 09:30  Klimop F1 - DAKOS F2  
za 28 mei 10:00  Bladella C2 - Klimop (A) C2  
za 28 mei 10:00  DAKOS D2 - Klimop (A) D1  
za 28 mei 10:00  Eymerick E1 - Klimop (A) E2  
za 28 mei 11:15  Klimroos B2 - Klimop (A) B2  
za 28 mei 11:30  DDW C2 - Klimop (A) C1  
za 28 mei 12:00  Tilburg B2 - Klimop (A) B1  
za 28 mei 12:00  DKB E1 - Klimop (A) E1   
zo 29 mei 14:30  Ready '60 1 - Klimop (A) 1  

COURANT 
Contact 
www.kv-klimop.nl  
www.twitter.com/kvklimop 
www.facebook.com/klimopasten 
info@kv-klimop.nl 

 
 

Ideeën voor de Klimop Courant? 
peelkorf@kv-klimop.nl 

 
 


