
De vakantie is voorbij, tijd om de korfbalschoenen weer uit de kast te trekken en richting het 
korfbalveld te fietsen om lekker te gaan korfballen! Dit seizoen wordt de nieuwsbrief in een 
nieuw jasje gestoken. De nieuwsbrief zal rondgestuurd worden per mail, maar er zullen ook 
nog enkele exemplaren in de kantine liggen om mee te nemen naar huis. Dus houd iedere 
twee maanden je mailbox goed in de gaten om up-to-date te blijven over alles wat bij Klimop 
gebeurd. Veel lees plezier! Mocht je zelf nog leuke verhalen hebben of andere ideeën, stuur ze 
dan naar peelkorf@kv-klimop.nl.  
 

Lieke, Jolijn en Marly 

Hallo Allemaal,  Augustus 2015 Jaargang 3, nr. 1 

Kalender 
 

29 aug Regiotoernooi 

dames teams 

(Vlierden) 

5 sept Start competitie  

18/19 
sept 

Mijn vader/moeder 
is de beste! 

2 okt Start rikcompetitie 

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 
 
 
 

Het nieuwe seizoen is begonnen! 

Sponsoren 

- Autobedrijf M. Swinkels 
- Caron Bestratingen 
- Café de Engel 
- Deska 

- Café Toff 
- Grand Café Markt 8 
- JGS BV  
- Grafisch Service Bureau Berkers 
- Hoeben Installaties 

- LIHO Telecom & Safety Systems BV 
- Voegersbedrijf P. Bakens 
- Hoeben Rietdekkers BV 
- Electro Speciaal Sprengers 
- Dispolab Nederland BV  
- Trendo Communicatie en Webdesign 

Onze dames teams gaan op zaterdag 29 
augustus op toernooi in Vlierden. Kom ze daar 
aanmoedigen en help ze bij een goede start 
van het nieuwe seizoen. In het weekend van 5 
en 6 september worden de eerste wedstrijden 
weer gespeeld door onze teams en spelen 
bijna alle teams thuis! Kom ze aanmoedigen! 
 
Dit jaar hebben we ook weer een midweek 
team. Zij zullen op dinsdag en woensdag 
avond wedstrijden gaan spelen. We vinden het 
leuk dat in dit team weer veel oud-klimoppers 

Vrijwilligers gezocht! 

Dit jaar hebben we weer meer jeugdteams, 
wat dus ook betekent dat we meer krachten 
nodig hebben die deze teams gaan coachen 
en trainen. Alle hulp is welkom! Heb je inte-
resse? Stuur even een mailtje naar info@kv-
klimop.nl.  
 
Daarnaast zijn we ook nog opzoek naar ande-
re vrijwilligers. Ben je een handige Harrie, of 
juist een organisatorische talent of wil je er-
gens een steentje bijdragen voor de club? 

Stuur dan een mailtje naar bestuur@kv-
klimop.nl of neem contact op met de kar-
trekker van de commissie waar je interesse 
voor hebt. Alle hulp is welkom! 

terug te vinden zijn. Dus vergeet ook vooral 
niet om doordeweeks de midweek aan te 
komen moedigen!  

We wensen alle teams heel veel succes het 
komende seizoen en we hopen veel teams 
te mogen feliciteren met een 
kampioenschap!  
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      iPen 

Sponsoring 

De sponsor commissie is afgelopen jaar weer nieuw leven ingeblazen en is dus weer erg actief. Ken je of 
weet je nog iemand die Klimop graag zou willen sponsoren? Tips voor nieuwe sponsoren kunnen 
doorgestuurd worden naar sponsoring@kv-klimop.nl.  
 

      
     

Naam: Rens van Heugten 

Leeftijd: 23 

Verjaardag: 16-10-1991 

Team: Klimop 1  

Geef training aan: DOS A1, 

Klimop B1 

Korfbal carrière: 15 jaar bij Klimop, nu 

derde jaar op rij trainer bij DOS 

Waarom ik op korfbal zit: Omdat het een 

fantastische sport is om te spelen! 

Nog verdere Hobby’s: Muziek, films 

Een nieuwe iPen, geschreven door een “nieuw” lid. Rens is weer terug van weggeweest, om even ons 
geheugen op te frissen, wie is hij ook al weer...? 

Lievelingsdier: Hond 

Verder wil ik nog kwijt: 

Ik ben blij om weer bij Klimop terug te zijn. Na 

15 jaar bij Klimop gespeeld te hebben wilde ik 

wat anders. Ik heb een tussenstop van 2 jaar 

gehad, waarin ik trainer bij DOS geweest ben. In 

die tussentijd heb ik ook in een rockband ge-

speeld maar die bestaat inmiddels niet meer. 

Het begon weer te kriebelen, en na wat denken 

en het bijwonen van bijeenkomsten heb ik be-

sloten om terug te keren naar Klimop. Ik kijk er 

heel erg naar uit om weer wedstrijden te spelen 

en de nieuwe kinderen te ontmoeten die Klimop 

heeft mogen verwelkomen! 

     
     

Rommelmarkt—20 maart 2016 

De rommelmarkt wordt dit jaar nieuw leven ingeblazen. Dit jaar zullen onze jeugdleden een actie-
vere rol gaan spelen op de rommelmarkt namelijk doormiddel van een “rommelmarkt wedstrijd”. 
Elke jeugdteam zorgt voor bemensing van een kraampje. Elk team krijgt de uitdaging om zelf iets 
leuks te bedenken en het kraampje zo mooi mogelijk aan te kleden. Vervolgens zullen de teams  
zoveel mogelijk geld ophalen met een eigen idee (bijvoorbeeld cup cakes verkopen, een grabbel-
ton, knutselwerkjes verkopen etc.) Natuurlijk zijn er prijzen te winnen voor de teams die het beste 
presteert! 

 
Daarnaast staat er tegenwoordig een grote doos in de kantine waar spullen 
voor de rommelmarkt achtergelaten kunnen worden. Dus heb je nog spullen 
die je kwijt wil? Breng ze dan naar de doos in de kantine of neem contact op 
met Anne-Marie Koppens (tel 06-57838447) of Henny van den Boomen (tel 06-
23689824).   

mailto:sponsoring@kv-klimop.nl


Wist je dat...? 

 ...met ingang van seizoen 2015-2016 er een nieuwe tool is om je spelregelkennis te vergroten? Kijk 
op www.korfbalmasterZ.nl 

 … op 5 oktober de rikavonden weer beginnen? Er wordt drie keer per maand gekaart. De avonden 
beginnen om 19.45u in de kantine van Klimop. De prijs is €2,00 per avond en de eerste kop koffie 
of thee is gratis. Voor alle data kijk op www.kv-klimop.nl. 

 ...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 (moeder van Nina), email roosbeuk_@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) 

 … ook komend jaar de Rabobank club actie er weer aankomt? Van 1 tot en met 12 oktober kan er 
weer gestemd worden! Vorig jaar bracht dit 1600 euro op 

 …er dit seizoen ook weer kangoeroe trainingen zijn? Ze trainen op zaterdag één keer per maand 
van 10.00 tot 11.00. Alle kinderen van 3 tot en met 6 jaar zijn welkom! Houd de site in de gaten 
voor de data!  

 … je bij Klimop je maatschappelijke stage kunt doen? Wil jij iets voor de vereniging betekenen? 
Neem contact op met Erik Swinkels (erik.swinkels@kv-klimop.nl) 

  … Klimop in 2017 70 jaar bestaat? Dat willen we natuurlijk gaan vieren! Vind je het leuk om een 
feestje te organiseren en andere activiteiten rondom het 70 jarig jubileum? Stuur dan een mailtje 
naar bestuur@kv-klimop.nl.  

Prijsvraag 

Een nieuw item in de nieuwsbrief is de prijsvraag! Iedereen mag meedoen en er is 
natuurlijk een mooie prijs te winnen.  
 
Meedoen kan als volgt: waag een gokje, beantwoord de vraag en mail je antwoord 
& naam vóór 19 september naar peelkorf@kv-klimop.nl 
 
De vraag:  
 

Hoeveel doelpunten heeft Klimop 1 gemaakt na het spelen van de eerste 7 wedstrijden van de compe-
titie?  

Wedstrijdverslagen 

 
Heb je een super spannende wedstrijd gespeeld? Verloren of gewonnen, dat maakt helemaal niet uit!! 
Schrijf er een leuk verslag over en mail het naar info@kv-klimop.nl. Iedereen vindt het leuk om te weten 
hoe jullie wedstrijd was! Spreek bijvoorbeeld af met je team dat iedereen om de beurt een verslag 
schrijft na de wedstrijd. Wie weet zie je jouw wedstrijdverslag wel terug in de volgende nieuwsbrief!  

De super gezellige Kangoeroe club! 

http://www.korfbalmasterZ.nl
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Programma 
Voor meer informatie zie www.kv-klimop.nl 

WEEK 36 

za 05 sep 09:30 Klimop F1 - DAKOS F2 

za 05 sep 09:30 Klimop (A) E1 - Ready '60 E1 

za 05 sep 10:00 Klimop (A) D1 - NeCa D1 

za 05 sep 10:30 Klimop (A) B1 - Ready '60 B1 

za 05 sep 10:30 Eymerick D1 - Klimop (A) D2 

za 05 sep 11:00 Klimop (A) C2 - Kraanvogels C1 

za 05 sep 11:00 Stormvogels (L) E2 - Klimop (A) E2 

za 05 sep 11:45 Klimop (A) B2 - SDO '99 B1 

za 05 sep 12:30 Klimop (A) C1 - Rooi C1 

zo 06 sep 14:30 Klimop (A) 1 - NKV 1 

 

WEEK 37 

wo 09 sep 20:00 Klimop (A) 1 - PSV 1 

za 12 sep 09:00 DKB B1 - Klimop (A) B1 

za 12 sep 09:30 SDO (V) E2 - Klimop (A) E1 

za 12 sep 10:30 Klimop (A) D2 - Nijnsel D1 

za 12 sep 11:00 Tuldania C1 - Klimop (A) C2 

za 12 sep 11:00 DAKOS F1 - Klimop F1 

za 12 sep 11:30 Blauw Wit (Ha) C1 - Klimop (A) C1 

za 12 sep 12:00 Vessem D1 - Klimop (A) D1 

za 12 sep 13:30 Rosolo B2 - Klimop (A) B2 

za 12 sep 15:30 Voltreffers 1 - Klimop (A) 1 

 

WEEK 38 

di 15 sep 20:00 TOG MW1 - Klimop (A) MW1 

za 19 sep 09:30 Klimop F1 - DOT F1 

za 19 sep 09:30 Klimop (A) E1 - Rust Roest E1 

za 19 sep 10:00 Klimop (A) E2 - Eymerick E1 

za 19 sep 10:30 Klimop (A) B1 - Tilburg B3 

za 19 sep 11:15 Klimop (A) D1 - DDW D1 

za 19 sep 11:45 Klimop (A) B2 - Klimroos B2 

za 19 sep 12:15 Klimop (A) C2 - NeCa C2 

za 19 sep 13:00 Klimop (A) C1 - Flamingo's (M) C1 

zo 20 sep 14:30 Klimop (A) 1 - Ten Donck 1 

 

WEEK 39 

di 22 sep 20:00 Klimop (A) MW1 - Fortuna '68 MW1 

za 26 sep 09:30 Klimop F1 - DAKOS F1 

za 26 sep 09:30 Eyckelkorf C1 - Klimop (A) C2 

za 26 sep 10:00 Tilburg E2 - Klimop (A) E1 

za 26 sep 10:30 Eymerick D2 - Klimop (A) D2 

za 26 sep 10:30 Eymerick E1 - Klimop (A) E2 

za 26 sep 11:00 Fortuna '68 B1 - Klimop (A) B1 

za 26 sep 11:25 Rosolo D1 - Klimop (A) D1 

za 26 sep 12:45 Corridor C1 - Klimop (A) C1 

za 26 sep 14:00 Rietvogels B1 - Klimop (A) B2 

zo 27 sep 14:30 BMC 1 - Klimop (A) 1 

 

 

WEEK 40 

wo 30 sep 20:15 Attila MW1 - Klimop (A) MW1 

za 03 okt 09:30 Klimop (A) E2 - Stormvogels (L) E2 

za 03 okt 09:30 Klimop (A) E1 - DSC E2 

za 03 okt 09:30 DAKOS F2 - Klimop F1 

za 03 okt 10:00 Klimop (A) D1 - DAKOS D1 

za 03 okt 10:30 Klimop (A) B1 - Eymerick B1 

za 03 okt 11:00 Klimop (A) D2 - De Eendracht D1 

za 03 okt 11:45 Klimop (A) B2 - VVO B1 

za 03 okt 12:15 Klimop (A) C2 - BIO C1 

za 03 okt 13:00 Klimop (A) C1 - Spoordonkse Girls C1 

zo 04 okt 14:30 OEC 1 - Klimop (A) 1 

 

WEEK 41 

di 06 okt 20:00 OJC '98 MW2 - Klimop (A) MW1 

za 10 okt 09:30 Klimop (A) D2 - Eymerick D1 

za 10 okt nnb DOT F1 - Klimop F1 

zo 11 okt 14:30 Klimop (A) 1 - Ready '60 1 

 

WEEK 42 

di 13 okt 20:00 Klimop (A) MW1 - De Boemerang MW1 

za 17 okt 10:00 NKV E2 - Klimop (A) E1 

za 17 okt 10:00 Stormvogels (L) B2 - Klimop (A) B2 

za 17 okt 10:15 Bladella C2 - Klimop (A) C2 

za 17 okt 10:30 Spoordonkse Girls D1 - Klimop (A) D1 

za 17 okt 11:00 EDN/DSV C2 - Klimop (A) C1 

za 17 okt 11:15 OJC '98 B2 - Klimop (A) B1 

 

WEEK 43 

za 24 okt 10:00 Nijnsel D1 - Klimop (A) D2 


