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VOORWOORD VAN DE 
VOORZITTER
We zijn weer gestart aan een bijzonder seizoen.
En dan doel ik dit keer niet op corona, want daar is nu wel 
genoeg over gezegd! Nee, het wordt een bijzonder seizoen 
voor de club vanwege 2 grote gebeurtenissen. Ten eerste 
het 75 jarig jubileum, dat we bereiken aan het eind van dit 
seizoen en ten tweede de aanbouw waarbij het bestuur 
toestemming in de ALV van 27oktober gaat vragen voor 
uitvoering van deze goed voorbereide plannen.
 
In dit bewaarexemplaar van de NoppenNewz komen deze 
onderwerpen aan de orde. Paul Siteur vertelt over de 
voorbereidingen van zijn team voor het jubileum jaar.
Dat belooft wat moois te worden. Een pracht programma 
waar hard aan gewerkt wordt. Nu maar hopen dat corona 
geen roet in het eten gooit.
 
Iets voor de lange termijn is de aanbouw aan ons clubhuis. 
Ook daar is hard aan gewerkt, een proces dat al ruim 2 jaar 
geleden is gestart. We leggen nog eens uit waarom het 
bestuur vindt dat dit de toekomst van onze vereniging zou 
moeten zijn. Wat zijn we dan van plan? Welke functies 
heeft de aanbouw? Je kunt het zien op de video van de 
onze website en je kunt het ook lezen in deze versie van  
de NoppenNewz.
 
Ieder seizoen zijn er weer nieuwe gezichten, nieuwe 
mensen die onze organisatie komen versterken.
Dat geldt zeker voor de 2 kanjers die we in het bestuur 
hebben mogen verwelkomen; Ariëlle van Eijk (secretaris) en 
Johan Noordhof (bestuurslid Voetbal Operationele Zaken). 
In de komende ledenvergadering worden ze aan de ALV 
formeel voorgesteld en naar verwachting benoemd, maar 
ze zijn al in volle gang aan het werk. Ze stellen zich voor in 
deze NoppenNewz. 

Ook op voetbaltechnisch vlak hebben we ons verstrekt met 
de komst van Mike van den Ban. Bij ons Hoofd Jeugd opleiding 
Onderbouw, bij Ijsselmeervogels nummer 7 in het eerste. 
Hij heeft al veel voetbalervaring opgedaan en gaat dit 
overbrengen aan onze jonge talenten. Wij interviewden hem.
 
In het ‘Verhaal achter de mens(en)’ volgen we dit keer 
Marino Osimani en Arie den Ouden. We hebben aandacht 
voor ons dames voetbal, onze sponsors en vrijwilligers.
Kortom, een vol exemplaar van de NoppenNewz rijk gevuld 
met vele teamfoto’s.
 
Uiteraard ook corona, het virus dat een mega impact heeft 
op onze samenleving in het algemeen en de club in het 
bijzonder. We hebben er veel aan gedaan om het voetbal-
plezier zoveel mogelijk nog te kunnen blijven bieden. 
Kantine open, kantine dicht, routing op het complex, 
dranghekken met spandoek voor aanwijzingen, wel publiek/
geen publiek, maar altijd met toezicht. Toezicht op naleving 
van alsmaar veranderende maatregelen. De vaak ondank-
bare taak van onze corona coördinatoren. We beschreven 
een dag van een corona coördinator.
 
Ondanks alles blijven we ons best doen om er een mooi 
seizoen van te maken, wat de regels ook zijn. Dat gaat ons 
zeker lukken. We blijven in beweging, niet alleen de spelers, 
maar ook de club.

Gezondheid boven alles, met net daar onder voetbal,  
de belangrijkste bijzaak.
Veel leesplezier.

Norbert van Hengstum
Voorzitter voetbalvereniging Hooglanderveen 
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JOHAN NOORDHOF
Dag leden van vv Hooglanderveen, mijn naam is  
Johan Noordhof en per 1 juli jl ben ik  kandidaat Bestuurslid 
Voetbal Operationele Zaken. Tijdens de eerstvolgende ALV 
hoop ik dat jullie voldoende vertrouwen in mij uitspreken 
zodat het woordje kandidaat kan vervallen…
Daartoe stel ik mij bij deze graag aan jullie voor. Ik ben  
46 jaar, geboren en getogen in Dalfsen en ben na een tijdje 
in Leeuwarden, Groningen en Hilversum te hebben gewoond 
in 2006 neergestreken in Vathorst. Hier woon ik dus al  
15 jaar met veel plezier. Dat doe ik samen met Annemiek en 
met onze kinderen Isa (14) en Mels (11). Isa speelt hockey bij 
de buren van HC Eemvallei en Mels speelt met heel veel 
plezier bij Hooglanderveen in de JO13-2. 

De eerste 14 jaar van mijn werkzame leven heb ik (in 
diverse functies) gewerkt bij Euro-Sportring, een stichting 
die al meer dan 60 jaar internationale voetbaltoernooien 
organiseert door heel Europa. Daarna ben ik 2 jaar werkzaam 
geweest als Financieel Manager bij VVV Nederland.  
Omdat ik de sportwereld erg miste, ben ik daar weggegaan 
en heb ik op interim basis in de zomer van 2017 onderdeel 
uitgemaakt van het Local Organizing Committee van 
WEURO2017, waar ik vanuit de standplaats Grolsch Veste  
in Enschede de halve finale en finale van het EK Vrouwen 
mede heb georganiseerd op het gebied van Transport en 
Logistiek. Van daaruit ben ik (via Rene Lammers, die helaas 
deze zomer is overleden) bij NOC*NSF terecht gekomen. 

EVEN VOORSTELLEN
ARIELLE VAN EIJK
Vooruitlopend op de ALV van oktober, waarin de formele 
benoemingen van bestuursleden plaatsvinden, stel ik me 
vast graag even aan je voor als (beoogd) bestuurslid voor 
de functie van Secretaris. 

Ik ben Ariëlle van Eijk en ben geboren in een klein dorpje 
onder de rook van Nijmegen. De eerste 20 jaar van mijn 
leven heb ik in diverse dorpjes in de Gelderland en Brabant 
gewoond. Nadat ik mijn echtgenoot in Groningen had 
ontmoet en hij destijds in een klein appartement in 
Amsterdam woonde, besloten wij om ergens “in het 
midden van onze reistijd” te gaan wonen. Het werd 
Amersfoort. Na enkele verhuizingen zijn mijn man en ik, 
samen met onze zoon Hugo in 2004 in Vathorst terecht 
gekomen. Hugo voetbalt sinds de Kabouters bij VV 
Hooglanderveen en inmiddels in de JO17.

Vrijwilligerswerk bij vv Hooglanderveen ben ik gelijk  
gaan doen, in eerste instantie als barmedewerkster op de 
zaterdag en zondag. Later kwam hier ook EHBO-dienst bij. 
Ook mijn man is zeer actief als vrijwilliger geweest.

Tijdens een feestavond in de kantine kwam ter sprake  
dat het bestuur naar een secretaris zocht en omdat dit  
mij zeer interessant leek en ik wat tijd over had, ben ik  
in deze functie gestapt. 

Ondanks dat wij momenteel allemaal in een vreemde 
situatie verkeren, gaat het werk op de club door. Ik heb de 
afgelopen periode meerdere vrijwilligers leren kennen en 
zij zetten zich allemaal met hart en ziel in voor het voetbal 
en onze leden. Dit is enorm inspirerend en ik hoop dat ik 
dan ook nog vele jaren mag doorbrengen als vrijwilliger 
voor onze mooie club vv Hooglanderveen.

Graag tot ziens,
Ariëlle
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Daar ben ik sinds augustus 2017 werkzaam binnen TeamNL 
(de afdeling Topsport) als Adviseur Financiën. In die 
hoedanigheid adviseer ik de afdeling Topsport (o.l.v. Maurits 
Hendriks) en de betreffende sportbonden voor wat betreft 
de financiering van de Topsport- en Opleidingsprogramma’s 
van die sportbonden. Een voor mij prachtige baan waarin ik 
middenin de nederlandse topsport sta en dus min of meer 
van mijn hobby mijn beroep heb mogen maken. 

Omdat ik niet stil kan zitten en ik van mening ben dat je bij 
een lidmaatschap van een sportclub niet alleen iets moet 
halen maar ook iets moet brengen ben ik sinds 2017 actief 
betrokken binnen Hooglanderveen als wedstrijdsecretaris 
voor de jongste voetbaljeugd. De afgelopen 3 jaren heb ik 
mij met veel plezier ingezet binnen de Wedstrijdcommissie, 
welke de afgelopen jaren onder leiding stond van Rene 
Lammers. Aan het begin van deze zomer heeft hij mij nog 
een aantal zaken overgedragen waardoor ik nu naast 
(kandidaat) bestuurslid ook nog op interim basis een aantal 
Wedstrijdzaken taken uitvoer. We zijn binnen Wedstrijdzaken 
nog op zoek naar verse krachten dus bij deze maak ik even 
gebruik van de ruimte die mij hier geboden wordt: als je je 
nuttig wilt maken: binnen deze commissie is nog ruimte 
(naast Hans de Bakker, Danny Vucinec en Richard 
Hoogervorst). Werkzaamheden zijn overzichtelijk en 
kunnen vanuit huis uitgevoerd worden.

Gezien al het hetgeen hier beschreven is het niet 
verwonderlijk dat ik mij als Bestuurslid Operationele Zaken 
ook binnen Hooglanderveen op mijn plaats voel. Deze 
bestuurspost is nieuw binnen Hooglanderveen en is een 
samenvoeging van een aantal commissies uit de 
portefeuille van Caspar Tondeur (bestuurslid Voetbalzaken) 
en Tim van Asch (Bestuurslid Facilitaire Zaken). Het bevat 
de volgende commissies: Wedstrijdzaken, Scheidsrechters-
zaken, Toernooicommissie, EHBO commissie en de volgende 
coördinatorenfuncties: Kleding ( jeugd/senioren), Gastheer/ 
-vrouw (zaterdag/zondag), Spelmateriaal, Doelen en 
netten, Parkeerwacht en Zomerstop.

De samenwerking met al deze commissies en 
coördinatoren is tot op heden prima, zeker gezien alle 
Corona maatregelen die we hebben moeten nemen als 
bestuur. Hoewel het nog wel even zal duren hoop ik toch 
dat we in de loop van dit seizoen Corona zullen overwinnen 
en we weer zoals we dat gewend waren  van ons geliefde 
spelletje kunnen genieten. En vv Hooglanderveen een 
mooie toekomst tegemoet kan blijven zien!

Tot ziens op de velden!
Johan Noordhof

PS: naast 2 wedstrijdsecretarissen zijn we ook nog  
op zoek naar een coördinator uittoernooien en een 
scheidsrechters coördinator zondag (senioren).  
Meld  je bij mij als je hierin geïnteresseerd bent!
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Zoals jullie weten uit eerdere ALV’s en NoppenNewz 
artikelen zijn we al jaren bezig met planvorming voor 
een aanbouw aan ons clubgebouw. De vraag is natuurlijk, 
moet een club, midden in de corona crisis, zich nog wel 
bezighouden met dergelijke grote investeringen?  
Wij vinden van wel.

De corona crisis brengt onzekere tijden met zich mee die 
van invloed zijn op de keuze voor dergelijke investeringen. 
Maar bij deze investeringen praat je over termijnen van  
30 jaar en meer. Bovendien hebben we met onze partners 
in accommodatiegebruik ook huurafspraken kunnen 
maken voor de komende 5 jaar. De verwachting is uiteraard 
dat de corona crisis van kortere duur is. 
Dan kan je je ook nog afvragen of dit een geschikt moment 
is, maar we zijn met deze plannen al geruime tijd bezig 
en ook het proces van de subsidieverstrekking door de 
gemeente is niet stopgezet na de uitbraak van de corona 
crisis. Deze zomer kregen we de bevestiging dat de subsidie 
voor een groot deel is goedgekeurd. En juist met dát deel 
zijn we verder gegaan. Dus ja, de plannen zijn aangepast 
waardoor wij van mening zijn dat deze lange termijn 
plannen doorgang kunnen vinden. Juist nu, zodat wanneer 
deze crisis voorbij is, we gelijk klaar zijn voor de toekomst.

Op de Algemene Ledenvergadering van 27 oktober gaan  
we onze leden de plannen en begroting voorleggen en 
vragen we toestemming om deze plannen uit te voeren.

Aanleiding
Er zijn meerdere redenen voor deze aanbouw bij  
vv Hooglanderveen: ten eerste de capaciteitsuitbreiding  
aan kleedkamers. Iedereen die op de zaterdag op ons 
complex komt, kan begrijpen dat dit noodzakelijk is.  
Met een jeugdleden aantal van ruim 1100 spelers komen  
we niet uit met het huidige aantal kleedkamers. Soms 
moeten 3 teams tegelijk gebruik maken van één kleed-
kamer. Ook de ontwikkelingen in Vathorst geven aan dat 

we nog steeds groei kunnen verwachten. Er komen  
5 kleedkamers bij: 4 en 1 luxe grote kleedkamer.

Ten tweede willen we meer voetbal gerelateerde diensten 
aanbieden om een nog sterkere en bredere vereniging 
te worden. Wij realiseren een fysiopraktijk in-house met 
2 behandelkamers en een flexibele krachthonk ruimte. 
Hiervoor gaan we een samenwerkingsverband aan met 
MTC Fysioclub. 

Ten derde omdat wij graag zien dat ons complex 
intensiever gebruikt gaat worden. En dan op een manier 
waarop ook de club ervan kan profiteren. Dit seizoen 
hebben we de samenwerking met onze buren Bzzzonder 
uitgebreid met een BSO. Op dit moment verhuren we het 
deel van de kantine (achter de vouwwand) op maandag, 
dinsdag en donderdagmiddag. Met succes en daarom  
gaan we dit met de nieuwbouw verder uitbreiden.

Situatieschets van de aanbouw van de accommodatie
De aanbouw van de accommodatie is aan de zijde van de 
huidige kantine, langs het hoofdveld, richting de spoorzijde 
op het Willem Tomassen Complex aan de Willem Tomassen 
laan 10 te Hooglanderveen.

AANBOUWPLANNEN VOETBALVERENIGING 
HOOGLANDERVEEN SEPTEMBER 2020
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Uiterlijk/aanzien aanbouw
We hebben de prachtige architectuur van onze club gebouw  
voortgezet. Aan dezelfde architect van de bouw in 
2004/2005, Van der Zee uit Houten, is gevraagd om een 
voorstel te maken voor deze aanbouw.

Go/no Go tijdens de Algemene Ledenvergadering 
op 27 oktober 2020
We hebben een presentatie aan de leden verstuurd over de 
indeling en het gebruik. De voorzitter zal in de ALV vragen 
beantwoorden tijdens de ALV. De penningmeester zal dan 
de financiële onderbouwing van de plannen presenteren.

We zullen de ALV hoogstwaarschijnlijk via de computer 
moeten doen. We helpen de mensen die wel willen 
deelnemen maar geen of nauwelijks ervaring hebben met 
virtueel vergaderen. 

Inschatting oplevering bij een Go
Op dit moment is het afgeven van een opleverdatum nog 
nauwelijks mogelijk. Dat komt omdat er nog wat processen 
zijn die moeilijk zijn in te schatten; de verlening van 
vergunningen, de bestelling van materialen, de ruimte  
om ook zelfwerkzaamheid te doen. 
Start nieuwe seizoen eind augustus 2021 is te krap.  
Einde jaar 2021 lijkt haalbaar.

Na het leggen van de funderingsvloer is het mogelijk  
om een duidelijke opleverdatum te melden. Tegen die tijd 
gaan we dit herplannen.

Het toekomstige gebruik van de aanbouw  
van de accommodatie
Voor de aanbouw zijn in feite 3 gebruiksfuncties voorzien, 
met ieder een eigen hoofdgebruiker met, uiteraard met de 
nodige sanitaire voorzieningen. Ruimten in de aanbouw 
worden ook efficiënt gezamenlijk gebruikt.

1. Kleedkamers en spelmateriaal opslag 
(voetbalvereniging)

2. BSO (Bzzzonder)
3. Praktijk voor fysiotherapie (MTC de fysioclub)

AD1 Kleedkamers en spelmateriaal opslag 
(voetbalvereniging)
De voetbalvereniging is uiteraard de hoofdgebruiker 
van de aanbouw. Er komen 3 scheidsrechters-, 4 team-
kleedkamers en 1 grote kleedkamer bij, voornamelijk voor 
gebruik door selectieteams. Dit past in het huidige beleid 
van de vereniging, dat uitgaat van optimale begeleiding 
in sport en beweging en medische ondersteuning, zonder 
individuele spelersvergoedingen. Daarnaast creëren we 
extra opslagruimte voor Horeca opslag en een opslag voor 
spelmateriaal. Uiteraard zijn er sanitaire voorzieningen 
voor gezamenlijk gebruik.
De zolderruimte (toegankelijk door een vaste trap 
bereikbaar via de hal) wordt door de vereniging gebruikt 
voor installaties en opslag.

AD2 BSO (Bzzzonder)
Met ingang van 2019 zijn we al begonnen met het 
onderbrengen van een BSO voor kinderen van 10/12 jaar 
in het clubhuis. Het blauwe gedeelte in de tekening is 
het gedeelte dat nu gezamenlijk gebruikt wordt door 
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Bzzzonder voor de BSO en de vereniging. Het groene 
gedeelte is de ruimte die door Bzzzonder extra gebruikt 
gaat worden voor de BSO, na realisatie van de aanbouw.
Momenteel gebruikt de BSO de ruimte in de kantine achter 
de schuifwand (blauwe deel) tijdens de gebruiksmomenten 
van de BSO. Het geeft op dit moment ruimte aan een groep 
van maximaal 24 kinderen met 2 begeleiders, in dienst van 
Bzzzonder.
Met de komst van de nieuwe ruimte (groene deel) krijgt 
de BSO ook een eigen ruimte voor exclusief en permanent 
gebruik. De overige ruimtes zijn ruimtes voor gezamenlijk 
gebruik. Echter, wel exclusief op de gebruiksmomenten 
van de BSO. Doordat deze gebruikersmomenten niet 
overlappen met die van de vereniging.

Door deze extra ruimte beschikt de BSO over een sanitaire  
voorziening met exclusief gebruik tijdens gebruiksmomenten 
en tevens eigen toegang tot de velden. De extra ruimte 
is een ruimte die ook gebruikt kan worden voor kracht en 
beweging door de vereniging/fysio partner MTC na het 
gebruiksmoment van de BSO (door de weeks en in het 
weekend na 18:30 uur).

Gebruikersmomenten door BSO veranderen niet. De 
uitbreiding zorgt voor de BSO voor een tweede groep van 
24 kinderen en 2 medewerkers. De huidige buitenruimte 
biedt méér dan genoeg wettelijk benodigde speelruimte 
voor de uitbreiding van de BSO. 

AD3 Praktijk voor fysiotherapie (MTC de fysioclub)
De ruimte voor praktijk voor fysiotherapie met eigen 
krachthonk (ruimtes 058, 057, 067) wordt permanent 
gebruikt door MTC: de Fysioclub (omringd met stippellijn). 

Deze ruimte is voorzien van 2 behandelkamers van 14m2

De ruimte voor krachthonk en beweging/ revalidatie (058) 
is uit te breiden met ruimte 064 BSO, op tijden dat BSO 
geen gebruik maakt van deze ruimte (door de weeks vanaf 
19:00 uur en in het weekend). De ruimte kan dan ook 
samen met de vereniging worden gebruikt voor beweging 
en krachtoefeningen.

De hal, wc’s zijn voor gezamenlijk gebruik met de 
vereniging en wanneer de vereniging de scheidsrechters 
kleedkamers niet gebruikt kan ook deze ruimte door de 
fysio in overleg gebruikt worden.

Uiterlijk/aanzien aanbouw
We hebben de prachtige architectuur van onze clubgebouw  
voortgezet. Aan dezelfde architect van de bouw in 
2004/2005, Van der Zee uit Houten, is gevraagd om een 
voorstel te maken voor deze aanbouw.

Go/no Go tijdens de Algemene Ledenvergadering  
op 27 oktober 2020
We hebben een presentatie aan de leden verstuurd over de 
indeling en het gebruik. De voorzitter zal in de ALV vragen 
beantwoorden tijdens de ALV. De penningmeester zal dan  
de financiële onderbouwing van de plannen presenteren.
We zullen de ALV hoogstwaarschijnlijk via de computer 
moeten doen. We helpen de mensen die wel willen deel-
nemen maar geen of nauwelijks ervaring hebben met 
virtueel vergaderen. 

Inschatting oplevering bij een Go
Op dit moment is het afgeven van een opleverdatum nog 
nauwelijks mogelijk. Dat komt omdat er nog wat processen 
zijn die moeilijk zijn in te schatten; de verlening van 
vergunningen, de bestelling van materialen, de ruimte om 
ook zelfwerkzaamheid te doen. Start nieuwe seizoen eind 
augustus 2021 is te krap. Einde jaar 2021 lijkt haalbaar.

Na het leggen van de funderingsvloer is het mogelijk om 
een duidelijke opleverdatum te melden. Tegen die tijd gaan 
we dit herplannen.
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VRIJWILLIGERS
Het seizoen 2020/2021 is inmiddels weer opgestart, al bijna 
75 jaar lang lijkt dit vanzelfsprekend. Uit het niets is alles 
en iedereen weer lekker aan het ballen. Niets is minder 
waar. Er wordt ook tijdens de zomerstop ontzettend hard 
gewerkt door onze fantastische vrijwilligers. Het bestaan 
van onze prachtige vereniging valt en staat met de 
bereidwilligheid van vrijwilligers.  Wij kunnen dan ook echt 
stellen “Zonder vrijwilligers géén voetbal”. 

Binnen de commissie binden en verbinden doen wij ons 
uiterste best om de beschikbare functies en taken zo 
inzichtelijk mogelijk te maken voor iedereen. 
Gedurende het hele seizoen zijn wij druk bezig met 
het werven van nieuwe vrijwilligers. Ook willen wij 
onze vrijwilligers zo goed mogelijk waarderen. Als club 
beschikken wij niet over grote budgetten, daarom 
organiseren wij jaarlijks het vrijwilligersfeest om al onze 
vrijwilligers te bedanken. Voor dit feest worden alleen de 
vrijwilligers van het afgelopen seizoen uitgenodigd, om 
onze waardering te tonen.  

Als vereniging zijn wij enorm blij met alle inzet van 
onze vrijwilligers, zo maken wij het toch mogelijk dat er 
zoveel kinderen en volwassenen kunnen genieten van de 
belangrijkste bijzaak in het leven!

Momenteel zijn nog niet alle functies en taken ingevuld. 
Denk jij nu ik wil me graag aansluiten als vrijwilliger 
binnen vv Hooglanderveen bezoek dan onze website: 

https://www.vvhooglanderveen.nl/vrijwilligersbeleid/. 

Hier vind je alles over het vrijwilligersbeleid binnen vv 
Hooglanderveen en ook de link waarop jij je kan aanmelden 
voor functies en taken. Deze link opent de mogelijkheid tot 
inschrijven en als je daar doorheen bladert zie je alle 

openstaande taken en functies staan. Er is ook een functie 
beschikbaar binnen de commissie Binden & Verbinden. Ik 
vertel je daar graag meer over,  dus spreek mij (of een van 
de andere leden van het cluster) hierover gerust aan.
 
Wij hebben jullie hard nodig om het een succesvol seizoen 
te laten zijn, mede omdat wij volgend jaar 75 jaar bestaan. 
Ter ere van dit 75-jarig bestaan worden er hele leuke 
evenementen georganiseerd waarbij wij jullie hulp hard 
nodig hebben om het een groot feest te laten zijn.

Meld je dus snel aan als vrijwilliger en geniet samen  
van weer een prachtig nieuw seizoen.

Mede namens de commissie Binden & Verbinden  
een sportieve groet,

Frank van Zijll
Bestuurslid Binden & Verbinden

 NOPPENNEWZ | 9



voetbalvereniging 
Hooglanderveen

2021 belooft een feestelijk jaar te worden voor  
VV Hooglanderveen. Op 17 juni is het 75 jaar geleden  
dat onze mooie club is opgericht. We gaan dat jubileum 
vieren vanaf de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie tot en met 
het grote feestweekend van 17 tot en met 20 juli. 

Hoe feestelijk het wordt, hangt toch een beetje af van de 
dan geldende corona-maatregelen. Voorlopig is de 
organisatie op volle kracht bezig om mooie activiteiten te 
organiseren. Een kleine opsomming:

Deze maand starten we met de voorbereidingen van het 
jubileum-voetbalplaatjesboek, waarin nagenoeg alle 
jeugdspelers in vertegenwoordigd zullen worden. De actie 
is mede mogelijk gemaakt door Jumbo Vathorst, dus daar 
kan je de plaatjes sparen bij het doen van de boodschappen 
om zo je boek vol te krijgen. Eerst worden er foto’s gemaakt 
van alle ( jeugd-)spelers en als het boek gedrukt is, wordt 
deze aan alle spelers gratis uitgereikt. 

Dat is niet het enige boek dat er in het kader van de 
feestelijkheden verschijnt. Er komt een heus jubileumboek, 
precies vijfentwintig jaar na het vorige jubileumwerk. Deze 
uitgave zal dan vooral de laatste vijfentwintig jaar beslaan. 
Uiteraard met prachtige verhalen en mooie kleurenfoto’s. 
Het wordt een fraai en dik bewaarexemplaar, een must-
have voor iedereen die de club een warm hart toedraagt. 
Het jubileumboek gaat tijdens de nieuwjaarsreceptie in de 
voorverkoop voor het luttelige bedrag van slechts e 12,50 
en verschijnt medio juni.

Op zaterdag 6 februari wordt er iets unieks op de club 
georganiseerd, namelijk het eerste Hooglanderveense 
Glow-in-the-dark Voetbal Kampioenschap. Glow in the dark 
zegt u? Jawel, kleine teams voor de jeugd vanaf 13 jaar 
spelen ‘s avonds in het donker voetbalwedstrijdjes op een 
half veld. Het enige licht dat er is, zijn de blacklight-lampen 
én de reflecterende gekleurde voetbal, de veldlijnen, de 
doelpalen én de kleding van de spelers. Nooit vertoond!  
Een spectakel waar je absoluut bij wilt zijn. 

Op vrijdagavond 26 maart is er de Grote Voetbal Pubquiz. 
Wie weet er het meeste van de belangrijkste bijzaak in het 
leven en gaat naar huis met de grote troffee? Inschrijven 
(volgt later) is noodzakelijk want vol = vol. 

Terug van weggeweest: het darts-toernooi op vrijdagavond 
16 mei. Geheel in het teken van het jubileum. Pijltjes gooien 
totdat er een definitieve winnaar uit de bus komt. Ook hier 
zal inschrijving noodzakelijk zijn. 

Op vrijdag 23 mei houden de Krasse Knarren een toernooi 
voor bevriende clubs en teams. Op diverse velden worden  
7 tegen 7 wedstrijdjes gespeeld, gevolgd door een gezellige 
derde helft. Uiteraard mits de regels het dan toelaten.

Nieuw voor onze club is het G-toernooi, dat op zaterdag 5 
juni wordt gehouden. Aan dit toernooi voor jongeren met 
een beperking zullen maximaal 100 deelnemers uit de hele 
regio meedoen. Een ware beleving voor zowel de spelers als 
de toeschouwers.

En dan zijn we aangekomen bij het grote feestelijke 
jubileumweekend dat start op de oprichtingsdatum 
donderdag 17 juni en duurt tot en met zondag 20 juni.  
Op veld twee wordt een grote feesttent geplaatst die het 
hele weekend als thuisbasis zal dienen voor alle festiviteiten.

Op donderdag is het officiële tintje voor bestuur en 
genodigden. Terugblikken op 75 jaar voetbalgeschiedenis  
in Hooglanderveen, maar ook vooruit kijken. Bij deze 
gelegenheid wordt dan ook het eerste exemplaar van  
het jubileumboek uitgereikt. 

De vrijdag is voor de senioren gereserveerd. En dan 
bedoelen we niet onze spelers van 18+, maar gaan we,  
laten we maar zeggen, de oudjes uit het dorp en uit 
Vathorst eens verwennen. Voor sommigen zal het een 
warm weerzien zijn, voor anderen een verrassend welkom 
bij de club die zo midden in de maatschappij van 
Hooglanderveen en Vathorst staat.

JUBILEUM 75 JAAR

voetbalvereniging 
Hooglanderveen
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Op vrijdagavond wordt er een feestavond georganiseerd 
voor de jeugd. Het dak van de feesttent gaat er af met de 
muziek van een top-deejay. 

Zaterdag begint de dag met een voetbalspeldag voor al 
onze jeugdige spelertjes. Een soort mini-Superstars waarin 
sportiviteit en samenwerking de boventoon zullen voeren.

Later die zaterdag is er eerst de jaarlijkse vrijwilligers-
bijeenkomst, dit jaar met een lekker hapje en een drankje. 
Later is de tent open voor iedereen die de club een warm 
hart toedraagt. Deze absolute feestavond wordt 
opgeluisterd door een top-band, een dito deejay en 
afgemaakt door een grote artiest. De hele avond voetjes 
van de vloer dus tot in de late uurtjes.

Zondag kan iedereen rustig bijkomen van het grote feest 
tijdens de Open Dag die dan wordt gehouden. De club is 
open voor iedereen die eens een kijkje wil nemen, de club 

wil feliciteren met het jubileum of gewoon lekker een pilsje 
wil komen drinken in het zonnetje. Deze dag wordt er een 
hele fraaie publiekswedstrijd gespeeld. Door wie houden 
we nog even geheim, maar dit wil je niet missen.

Al met al een druk programma met voor ieder wat wils: 
sport, spel, muziek, eten en drinken, maar vooral 
gezelligheid. En dat verdient onze jarige club en haar 
betrokkenen ook. We rekenen dus op grote opkomsten bij 
alle activiteiten. Maar we houden er ook rekening mee dat 
de huidige maatregelen omtrent het corona-virus nog niet 
van tafel zijn. Houdt dus de diverse communicatiemiddelen 
van de club in de gaten voor actuele info en vier 75 jaar  
VV Hooglanderveen samen.

Met vriendelijke groet,

Paul Siteur
Voorzitter jubileumcommissie VV Hooglanderveen

EEN DAG ALS CORONA-COÖRDINATOR
SEPTEMBER – Maarten v.d. A.

Corona, iedereen over heel de wereld voelt de beperkingen 
en de last die dit vreselijke virus met zich meebrengt, ook 
op de club is dit merkbaar, want zonder maatregelen is er 
geen mogelijkheid om lekker te voetballen. In dit verhaal 
neem ik je mee in een dagje als Corona-Coördinator.

De dag begint vrij vroeg, zodra het hek open is kom ik het 
terrein al op en zie de eerste enthousiaste kids wachten 
om te beginnen. Het start met het bekende gele hesje te 
pakken en deze om te doen, vervolgens alle poorten te 
openen en te controleren of alle borden nog goed geplaatst 
zijn. Als laatste plaats ik de grote bouwhekken op de juiste 
plekken, bijvoorbeeld de achteringang en de gang.
Zo. tijd voor koffie! Maar wacht, ik kan niet via de gang naar 
de kantine, dus eventjes omlopen. Nu kan ik even bijkomen, 
het is nog vroeg. 

Langzaam maar zeker loopt ons terrein vol met onze eigen 
teams maar ook de externe clubs komen met getalen 
naar ons toe. Tijd om naar een ingang te gaan, waar veel 
mensen binnen komen. Het is helaas nodig om mensen toe 
te spreken, en iedereen te waarschuwen dat we anderhalve 
meter afstand moeten houden. Gelukkig hebben veel 
mensen begrip voor de situatie. Wij hebben sinds kort 
een prachtige geluidsinstallatie op het terrein, zodat we 
kunnen omroepen. Om het half uur roep ik om, dat mensen 
anderhalve meter afstand moeten houden en dat men de 
velden niet mag betreden, behalve spelers en staf. 
Zo… mijn shift zit erop, ik ben blij dat ik mijn steentje weer 
heb mogen bijdragen én 
dat ik jullie heb mogen 
meenemen in een dagje 
als corona-coördinator.
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2020 EEN PRACHTJAAR
Wat stond er aan de start van dit in de weg om er een 
prachtjaar van te maken met een mooie getallen reeks 
2020. Dat moest wel een mooi jaar worden. Tevens de 
start van het seizoen waarin we als vereniging het 75 jarig 
bestaan mogen gaan vieren. Wie kon op dat moment 
vermoeden dat we nu staan waar we staan. Een tijd met 
meer vragen dan antwoorden. Een tijd waarin veel onzeker 
lijkt te zijn. Wat is het dan mooi dat we als vereniging juist 
in zo’n tijd de saamhorigheid ervaren van onze leden. Deze 
saamhorigheid zien we ook terug bij onze trouwe sponsors, 
die juist nu begrijpen dat we hier samen doorheen moeten 
zien te komen . Om onze dank daarvoor te uiten hebben 
we in samenwerking met Van Essen events&catering, 
een out of the box actie bedacht waarbij we naar al onze 
sponsors toegegaan met een koelbox met daarin een een 
vrijdagmiddag borrel, compleet met een pilsje een alcohol 
vrij biertje voor degene die nog met de auto naar huis 
moesten. Blokjes kaas, nootjes en bitterballen, maakte de 
borrel compleet. 

Het goede nieuws is dat er ook nieuwe sponsors zijn 
toegetreden. Met MTC de fysioclub hebben we een 
nieuwe fysiopraktijk in huis die ons op het gebied van 
sportmedische ondersteuning bij staat. Alle leden kunnen 
op de momenten dat er een fysio van MTC aanwezig is 
hiervan op de club gebruik maken.
Andere nieuwe sponsoren die zich aan de club hebben 
verbonden zijn:
Paul Dortland van Optiek Verkerk met een winkel op de 
Kamp in Amersfoort en een winkel op Plein 3 in Nijkerk  
wil u graag helpen alles op de juiste wijze te bekijken.
Vishandel Het Nieuwe Leven waarin Henk- Pieter en  
Tineke op woensdag en zaterdag Hooglanderveen vanuit 
hun mooie ambulante viswagen voorzien van de lekkerste 
zeevruchten of gewoon een heerlijk portie kibbeling. 

Met Intersport Van Dam uit Soest zijn we een samenwerking  
aangegaan voor het leveren van  sportkleding voor de  
senioren teams inclusief de begeleiders. Deze zijn al  
geleverd en te bewonderen. Alle jeugdleiders zijn voorzien  
van een mooie club polo. De selectietrainers zijn uitgerust 
met  een nieuw trainingspak zodat we ook in de 
begeleiding een nog professionelere  uitstraling hebben. 
Het nieuwe seniorenteam, het negende, wordt voorzien 
van kleding met de naam van twee al bekende sponsors  
’t Houteveen met de nieuwe uitbaters Sil en Tamara aan 
het roer en Alleborgh espresso, van Michel Elverding. 
Onze leden kunnen natuurlijk ook terecht in de Intersport 
Van Dam Superstore aan de Birktstraat in Soest. Vanaf 
Birkhoven richting Soest vind je deze prachtige sportzaak 
direct aan de rechterkant tegenover de benzine pomp.  
Een bezoekje meer dan waard ook nu.

Kortom we mogen als vereniging zeer content zijn met 
deze ondersteuning vanuit onze bestaande en nieuwe 
sponsors en dat willen we in dit bewaarnummer ook nog 
eens extra benadrukken  in chocolade letters. Met de de 
pepernoten nu al in het schap mag dat wel is onze mening

SPONSORS BEDANKT 
VOOR JULLIE SUPPORT! 
Laten we er ondanks alle onverwachte zaken toch een mooi 
sportseizoen en jubileumseizoen van proberen te maken. 
Mogelijk wordt het ook nog een bouwseizoen als er tijdens 
de ALV groen licht komt voor de uitbreidingsplannen van 
ons toch al mooie complex.
Mocht je geïnspireerd zijn om ook als sponsor een steentje 
bij te willen dragen neem dan eens contact met ons op.

De sponsorcommissie
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SPONSORCONTRACT ING
vv Hooglanderveen en ING verlengen sponsor-
contract en gaan samen voor 25% groei in het 
meiden- en vrouwenvoetbal

vv Hooglanderveen en ING blijven na zes succesvolle 
jaren ook de komende drie jaar samenwerken. Het 
sponsorcontract met hoofdsponsor ING is per 1 september 
verlengd. ING verlengt de komende tijd de contracten met 
meer dan 500 amateurvoetbalverenigingen. Minimaal 
25% van het sponsorbedrag wordt besteed aan meiden- 
en vrouwenvoetbal. Dit sluit aan bij de doelstelling die 
de KNVB en ING begin dit jaar hebben uitgesproken om 
het meiden- en vrouwenvoetbal nóg meer te integreren 
in de voetbalwereld. vv Hooglanderveen is blij met het 
vertrouwen van ING om samen te werken aan de groei  
van het meiden- en vrouwenvoetbal. 

vv Hooglanderveen gaat voor verdere groei 
meiden- en vrouwenvoetbal
Het meiden- en vrouwenvoetbal is de afgelopen jaren al 
volop in ontwikkeling in Nederland.  Met onder andere de 
bijdrage van ING krijgt het meiden- en vrouwenvoetbal de 
kans om zich ook bij amateurclubs verder te ontwikkelen. 
Voorzitter Norbert van Hengstum:   
“We zijn ontzettend blij met de  
verlenging van ons sponsorcontract  
met ING en kijken uit naar de  
komende jaren. En natuurlijk  
dragen wij graag bij aan de  
verdere ontwikkeling van het  
meiden- en vrouwenvoetbal  
in Nederland. ” 

Een groei van 25% naar 200.000 vrouwelijke KNVB-leden 
en 25% meer vrouwelijk kader bij amateurclubs 
De gezamenlijke ambitie van de KNVB en ING is om het 
meiden- en vrouwenvoetbal nóg meer te integreren in 
de voetbalwereld. De komende vijf jaar werken beide 
partijen samen met honderden amateurclubs aan een 
groei van 25% naar 200.000 vrouwelijke KNVB-leden en 
25% meer vrouwelijk kader bij amateurclubs. Steven Sedee, 
manager sportsponsoring ING: “We zijn er trots op dat we 
juist in deze tijd de amateurverenigingen kunnen blijven 
steunen. Zij zijn de basis van het Nederlandse voetbal. 
Het is belangrijk voor het succes van het meiden- en 
vrouwenvoetbal dat de amateurclubs hier ook hun rol in 
pakken. Zij hebben de kennis, kunde en faciliteiten in huis 
om meiden- en vrouwenvoetbal aan te bieden en verder 
te ontwikkelen. Samen met Sarina Wiegman, bondscoach 
van de OranjeLeeuwinnen, en sinds 14 februari 2020 de 
ambassadeur van het meiden- en vrouwenvoetbal, willen 
we het meiden en vrouwenvoetbal de aandacht geven 
die het verdient”. ING wil daarbij als hoofdsponsor van de 
KNVB en het Nederlandse voetbal alle voetballiefhebbers 
( jong en oud, man en vrouw, speler of fan) zo goed 
mogelijk faciliteren zodat zij dat kunnen doen wat zij  
het liefste doen: met voetbal bezig zijn. 
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INTERVIEW
MIKE VAN DEN BAN
Mike van den Ban (29) speelt momenteel bij vv IJsselmeer-
vogels en heeft de nodige clubs al gezien en heeft onder 
andere de jeugdopleiding van Ajax doorlopen. Nu wil hij 
zelf zijn bijdrage leveren aan de jeugdopleidingen en sinds 
dit seizoen doet Mike dat bij vv Hooglanderveen. Tijd om 
beter kennis te maken met de ambitieuze opleider. 

Wat zijn je eerste indrukken van de club?
Hartstikke goed! Ik heb het erg naar mijn zin, het contact 
met de mensen is goed. Wat me gelijk opviel is dat de 
organisatie goed staat, dat is bij een hoop amateurclubs 
wel anders. Daardoor kan ik me vooral bezighouden met 
het voetbal en de inhoud daarvan en minder met de 
randzaken. 

Je bent Hoofd jeugdopleiding onderbouw, wat houdt dat in?
Waar ik nu vooral mee bezig ben, is de trainers opleiden en 
begeleiden om een betere trainer te worden. Als je namelijk 
betere trainers hebt, heb je uiteindelijk ook betere spelers. 
Verder ben ik bezig met een leerlijn en zorg ik ervoor dat de 
thema’s duidelijk zijn voor de trainers, dat ze weten waar 
ze mee aan de gang moeten gaan en waar ze op kunnen 
letten.  Verder proberen we met Igor (technisch manager) 
iets neer te zetten, waar de club ook op kan terugvallen 
mochten wij er straks misschien niet meer zijn. 

Je hebt het over ontwikkeling en opleiding, hoe zag jouw 
eigen voetbalopleiding eruit?
Ik ben zelf begonnen met voetballen bij een clubje in 
Haarlem, DCO, dat bestaat inmiddels niet meer. Toen heb  
ik twee jaar in de jeugd bij Ajax gespeeld, 10 jaar in de 
jeugd bij Haarlem, totdat het failliet ging. Daarna heb ik 
twee jaar in de selectie van VVV Venlo gespeeld, vervolgens 
in de top van de amateurs bij Katwijk en Koninklijke HFC  
en nu dus bij IJsselmeervogels. En als trainer heb ik mijn 
TC3 gehaald. 

Wat neem je mee vanuit je eigen ervaringen  
naar je huidige functie?
Ik heb in de jeugd op hoog niveau gespeeld bij Ajax en 
Haarlem en daarna dus met VVV in de Eredivisie, dan krijg 
je te maken met zoveel ideeën en trainers en dan neem 
je van iedereen wel wat mee. Daarnaast heb ik ook een 
bedrijf waarmee we clubs helpen met hun visie en beleid 
en zijn we ook een coachopleiding gestart. Dus daarvanuit 
zijn we erg bezig met hoe je trainers en kinderen kunt laten 
ontwikkelen

Waarom deze doelgroep?
Omdat het nog heel puur is. Ik vind bovenbouw ook 
heel leuk hoor, maar de afgelopen jaren heb ik me in de 
onderbouw kunnen specialiseren. Maar dat pure en die 
vreugde die er echt nog volop bij die leeftijd zit, dat vind  
ik écht heerlijk om te zien!

Wat wil jij bijdragen aan de jeugdopleiding?
Uiteindelijk dat de trainers een hoger niveau krijgen 
en daarmee ook de spelers, zodat er echt een goede 
jeugdopleiding staat. En we proberen nu dus iets neer te 
zetten, zodat eventuele opvolgers daar mee verder kunnen 
gaan. Maar de prioriteit ligt bij het opleiden van  
de trainers! 
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Welke ontwikkelingen maken de spelers door  
voordat ze naar de bovenbouw doorstromen?
In de onderbouw ben je veel bezig met de technische 
vaardigheden van de spelers, we hebben ook wat 
spelprincipes ontwikkeld. Die zijn voor de O8 heel simpel, 
bijvoorbeeld veld groothouden, veld klein maken en gelijk 
druk zetten. En naarmate de spelers ouder worden gaan 
ze van technische vaardigheden, meer naar tactische 
vaardigheden ontwikkelen. 

Wat is voor jou het belangrijkst als jeugdspeler? 
Voorop staat natuurlijk plezier! Want als je geen plezier 
hebt, dan houdt het allemaal al snel op. Dus ontwikkelen 
willen we, maar dat moet wel samengaan met het leuk 
vinden van voetballen. En daarbij komen we ook terug op 

de technische vaardigheden, want dat is de basis waarop 
ze straks de rest van hun loopbaan moeten bouwen. 
 Als je daar pas later mee begint, in de bovenbouw 
bijvoorbeeld, dan kost dat veel meer tijd. 

Stel dat je over een paar jaar bij het eerste elftal gaat 
kijken en er zijn jeugdspelers doorgestroomd vanuit nu  
de opleiding, wat hoop je dan terug te zien? 
We hebben de spelprincipes ontwikkeld voor de gehele 
jeugd om echt een bepaalde voetbalidentiteit te krijgen die 
typisch bij Hooglanderveen hoort. Maar het zou top zijn, 
om die principes terug te zien die ze hebben aangeleerd 
en je hoopt dat ze een goed niveau hebben behaald in 
de tussentijd. Het zou mooi zijn als ze bijvoorbeeld een 
Hoofdklasser weten te worden. 

HET VERHAAL ACHTER 
DE MENS (EN)
Vanavond heb ik een gesprek met 2 mensen, dat is 
weer eens wat anders. Het zijn Marino Osimani (mooie 
Italiaanse naam) en Arie den Ouden, respectievelijk 55 en 
52 jaar oud. We ontmoeten elkaar op de club, de avonden 
worden alweer korter. 

Marino is sinds dit jaar bij ons op de club, en de nieuwe 
trainer van JO19-1. Hiervoor was hij jaren trainer bij 
verschillende clubs in de regio, maar dan bij de senioren.  
Hij wilde wat verfrissing en verjonging en ook het respect 
van de spelers wat bij jongeren nog wat meer aanwezig is 
dan bij de senioren. Hij zit in de bloei van zijn leven. Is al 
bijna 30 jaar getrouwd heeft een zoon en een dochter en 
 is eigenaar van de Italiaanse broodjeszaak bij station 
Schothorst Panini Italiani. Tevens hebben ze een verkoop-
kraam die In De Isselt of Calveen te vinden is tussen de 
bedrijven. Helaas hebben ze de openingstijden van de

broodjeszaak aan moeten passen in verband met Corona. 
Veel mensen werken nu thuis en dat voelen ze ook. Maar 
goed, heb je zin in een lekker broodje, pizza of heerlijke vers 
gemaakte salade, dan kun je er nu nog op werkdagen 
terecht tussen 10.00 en 14.00 uur. 

Zijn hele leven is van jongs af aan doordrenkt met voetbal. 
Of het nu zelf voetballen is, training geven of cursus volgen, 
het is er iedere week wel. Zelf voetballen is inmiddels 
voorbij maar hij geniet nog steeds van de boys. Afgelopen 
seizoen had hij het wel gezien met de volwassenen bij 
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VVZA en ging hij op zoek naar iets nieuws. In het verleden 
had hij al eens een praatje gemaakt met een coördinator 
van vv Hooglanderveen en hem over zijn toekomstplannen 
verteld. En vorig jaar werd hij benaderd of hij het zag zitten 
om de JO19-1 te gaan trainen. Dat leek hem wel wat en het 
bevalt hem goed. Ook de mentaliteit van de club staat hem 
aan, hij heeft het naar zijn zin, ook al is het nog maar kort 
en overal leer je weer wat nieuws.

Arie is een oude Rot bij vv Hooglanderveen, al zo’n 22 jaar 
loopt hij (in zijn korte broek) bij ons op de velden. Mijn 
jongens, en volgens mij ook mijn dochter, hebben van zijn 
gezelligheid en trouwe dienst mogen genieten. Recht door 
zee en zijn hart op de goede plek. Even leek het erop, dat 
hij weg zou gaan bij ons, maar gelukkig hebben we hem 
kunnen behouden want dat zou toch zonde zijn. Wel is hij 
tegenwoordig trainer bij het 2e van Roda in Leusden, niet 
de minste baan. En hij heeft het gelukkig ook naar zijn zin 
bij Marino. Ze zitten qua instelling naar de boys en het spel 
aardig op 1 lijn. Marino heeft het diploma Uefa B- TC2 en 
Arie Uefa C-TC3. Arie werkt bij Jansen Poultry in Barneveld 
als Project Manager in de automatisering, heeft een lieve 
vriendin, en een zoon en dochter. Door de weeks is hij dus 
in Leusden, maar op de zaterdag staat hij naast Marino.  
Oh ja, op maandag ook nog naar de wekelijkse vergaderingen 
van het CDA, waar Arie ook al jaren onderdeel van is.

Marino geeft aan dat hij twee boys na elke wedstrijd een 
analyse laat geven, op de eerstvolgende trainingsavond. 
Wat ging er afgelopen week goed, wat kan er beter en 

hoe gaan we daar komen. Dat past hij dan toe in zijn 
trainingen. Hij heeft een kort lijntje met zijn spelers. Val je 
op zaterdag uit dan volgt in het weekend nog een appje 
met de vraag hoe het met je gaat. Niet te snel weer willen 
hè! De boys zijn vaak te snel, willen graag spelen, maar hij 
stuurt ze liever eerst naar de fysio. 

Ondanks hun leeftijd (ik vind ze niet oud hoor haha) 
hebben de heren een goed contact met de jongens, en 
benaderen ze hen op de juiste toon en manier, dat weet  
ik ook uit ervaring.  Ze zijn streng, doch rechtvaardig.  
Kom je te laat op de training dan krijg je van Marino een 
hand, bedankt voor je komst, maar je mag weer gaan.  
De eerstvolgende zaterdag zitten ze dan (deels) op de bank, 
laten ze donderdag op de training verbetering zien, dan 
praten we verder.

Er moet binnenkort wel een ouderavond komen, want er 
moet echt wel wat meer hulp komen vanuit de ouders  
om te chauffeuren, vlaggen en wassen als dat weer mag. 
Nu neemt Marino de trainings-shirtjes zelf mee naar huis, 
ook geen probleem. Ik vraag: voor moeder de vrouw?  
Nou, dat kan hij rustig vergeten want zij zegt: denk je 
 dat die shirtjes vanzelf de wasmachine inlopen?  
Succes ermee…whaaaaaaaa,  een vrouw naar mijn hart. 

Er lopen wat jongelui langs, Yo Arie…, ja die gaat al wat 
jaartjes mee en hij kent de meeste wel, heerlijk. Beiden 
komen uit Amersfoort maar genieten van ons mooie  
clubje in Hooglanderveen.

We mogen weer genieten langs de lijn, wat heb ik dat 
gemist. En wat hebben we al mooie zaterdagen en 
zondagen gehad in het zonnetje. Dat wordt straks nog 
lastig met minder goed weer en Corona, bah.

Ik hoop dat er snel een vaccin of andere oplossing komt. 
Voor iedereen, de zorg, de jongelui, voor ons langs de lijn, de 
kantine, ach wie niet, iedereen heeft er last van. Laten we 
naar elkaar omkijken en helaas nog even afstand houden.

Bedankt weer, en tot de volgende x,
Groetjes Angelique Blom-Schimmel
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DE GOEDKOOPSTE CARTRIDGES 
EN TONERS VOOR ELKE PRINTER!

Scoor altijd 
10% korting*!

vv Hooglanderveen profiteert ook mee!vv Hooglanderveen profiteert ook mee!

Bestel via 123inkt.nl/hooglanderveen
Ontvang zelf 10% korting *op alle huismerkartikelen. 
Per bestelling ontvangt de club een bonus! 

!

Kom dineren bij eetcafé dimS en 
krijg elk 4e hoofdgerecht gratis 

(goedkoopste gerecht gratis)

Reserveer nu! 

Heideweg 2A, HOOGLANDERVEEN     

tel. 033-25 35 113  www.eetcafedims.nl 

Actie geldig t/m 31 maart 2015 en tegen inlevering van deze bon 

!

Deze bon is € 70,00 waard *

Voor Brommer-, Auto- en Motorrijles

Leden van v.v. Hooglanderveen 
verdienen iets extra's 

* bij afname startpakket auto of motor

Voor info kijk op www.200pk.nl
of mail naar: info@200pk.nl

Bij afname van een startpakket krijgen jullie: 
1 les gratis en gaat er € 25,00* naar de clubkas. 

(*bij een brommerpakket €15,00)

Dit is bovenop alle lopende acties

Gezellenstraat 9  |  3861 RD Nijkerk  |  T  033-3012103
I  www.match2print.nl  |  www.gifts2impress.nl

De beste match 
voor al uw drukwerk, 

relatiegeschenken 
en promotiekleding

ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE 
MARKETINGCOMMUNICATIE 

ONLINE MARKETING

B ATTRACTIVE

www.bprofessional.nl
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j e u g d s p o n s o rj e u g d s p o n s o r

SPONSOREN platina PAKKET

Wist u dat alle leden 

10% extra korting op 123inkt 

huismerk producten krijgen? 

Klik op 123inkt.nl-logo 

op onze homepage.

http://www.ing.nl
http://www.afas.nl
http://www.lomans.nl
http://www.smink-infra.nl
http://www.schoonderbeekbouw.nl
http://www.123inkt.nl
http://www.vanessencatering.nl
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