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VOORWOORD 
 

Hááááá, het gaat weer een beetje beginnen! 

Met name de jeugd mag weer lekker trainen, 

maar zelfs de pechvogels van 27 jaar en ouder 

zullen het heerlijk vinden om weer met 

tweetallen op ons veld rond te hopsen. Klein 

praktisch probleem is er echter wel: het 

bruggetje is weg! Zoals men vroeger de 

ophaalbrug bij de kastelen ophaalde opdat de 

vijand niet binnen kon komen, heeft Zaanstad 

in de strijd tegen de vandalen ons bruggetje 

niet opgehaald, maar opgetild en weggelegd! 

Ja, dat kan allemaal tegenswoordigs.. 

 

 

Niet getreurd echter. ZKV zou ZKV niet zijn als 

er niet per direct oplossingen zijn verzonnen 

om onze leden op het veld te krijgen. Zo is 

Roel, onze materiaalman, onmiddellijk aan de 

slag gegaan om polsstokken te maken in 

diverse maten. Hij is Fries hè, van oorsprong, 

en hij zal het fierljeppen van de leden over de 

sloot begeleiden. Mocht je Roel niet treffen, 

dan heb je ook een mooie oversteek-

mogelijkheid  op het pontje van Maarten en 

Wouter. Zij hebben een trekpontje gecreëerd 

dat met een ketting die via het gele “bordesje”  

loopt twee mensen per keer naar de overkant 

kan slepen. En als beide opties om op het veld 

te komen onverhoopt geen succes hebben, 

dan kan je je altijd nog wenden tot voorzitter 

Lex. Die lult je wel naar de overkant!  (:  

Veel korfbalplezier allemaal!! 

Els.    Het volgende krantje komt uit op 29 

maart.

mailto:secretaris@zkvzaandam.nl
mailto:penningmeester@zkvzaandam.nl
mailto:jtc@zkvzaandam.nl
mailto:Elsbakker1955@ziggo.nl
mailto:pr@zkvzaandam.nl
mailto:clubblad@zkvzaandam.nl
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K A P E R I O L E N 
Ondertussen is het weer voorjaar geworden, ook in figuurlijke zin begint het zonnetje weer een beetje te 

schijnen. De verruiming van de corona maatregelen maakt het buitensporten in teamverband weer 

mogelijk, al is het dan beperkt tot mensen jonger dan 27 jaar. Wat dit betekent voor de tweede helft van 

de veldcompetitie is mij nog niet bekend. Normaal gesproken had ik nu aandacht besteed aan de 

zaalkampioenen, maar dat moeten we dus uitstellen tot volgend jaar.  

Goed nieuws is ook dat zowel Monne Jonker als Dennis Brand hebben aangegeven aanstaand seizoen 

weer beschikbaar te zijn als trainer/coach van onze selectie. Ik ga er toch maar van uit dat we dan weer 

gewoon met zijn allen kunnen korfballen en aanmoedigen. 

Maarten Forrer heeft een hek gemaakt dat op het terug te plaatsen bruggetje naar het sportpark 

bevestigd is. Daarmee hopen we dat het vandalisme op ons sportpark beperkt blijft. Banken en 

prullenbakken zijn vernield en van het plexiglas in de dug-outs is niet veel meer over. We zijn in de 

gelukkige omstandigheid dat deze zomer onze velden verplaatst worden, zodat alles dat nu kapot is, kan 

worden vervangen. Verzekeringstechnisch is dit allemaal nogal lastig helaas. 

Tijdens de online informatieavond op woensdag 17 februari jl. hebben wij de eerste ontwerpen van ons 

nieuwe clubgebouw gepresenteerd. Beide schetsontwerpen zien er fantastisch uit; dat kwam ook tot 

uiting in de feedback die het bestuur ontving van de leden, zowel tijdens als na de informatieavond. Net 

als het bestuur, hadden ook de leden geen sterke voorkeur voor een van beide ontwerpen. Het 

schetsontwerp van het Amsterdamse VenhoevenCS, de architect van het nieuwe zwembad De Slag, heeft 

een zeer uitnodigende uitstraling door het gebruik van veel glas en duurzame, natuurlijke materialen. Een 

professionele presentatie, ook gebaseerd op veel ervaring met het ontwerpen van sportaccommodaties 

(zoals het Olympisch zwembad in Parijs 2024), waarbij goed is nagedacht over de multifunctionele 

inzetbaarheid van het clubgebouw. Een nadeel van het vele glas is dat dit beperkingen met zich 

meebrengt voor de inrichting van het clubgebouw. Daarnaast noemden veel leden het gebrek aan 

beslotenheid tijdens bijvoorbeeld een feestavond. Ook zal het een uitdaging worden om het binnen het 

beschikbare budget uit te voeren. 

Nunc architecten uit Zaandam heeft verschillende recente gebouwen in de Zaanstreek ontwikkeld, zoals 

het Fietspakhuis en de entree van station Zaandam. Het schetsontwerp van Nunc kenmerkt zich door de 

uitstekende luifel van het gebouw waarvan de helling zo is bepaald dat het in de zomer voor schaduw in 

het open (glazen) deel van het clubgebouw zorgt, en in de winter juist voor licht. Het dak is voor een deel 

bedekt met zonnepanelen, een ander deel met sedum; ook dit ontwerp is goeddeels energieneutraal. De 

dichte kant van het clubgebouw gezien vanaf de parkeerplaats is niet erg uitnodigend. Door de ingang van 

het clubgebouw naar de voorzijde te verplaatsen, denken wij dat de uitstraling van het gebouw in 

positieve zin verbetert. Ook de indeling van het clubgebouw kan worden aangepast zodat het (nog) beter 

aansluit op onze wensen. De leden van de tennisverenigingen LTVZ en De Gouw hebben een sterke 

voorkeur voor het schetsontwerp van Nunc, waardoor bij onze keuze voor Nunc dit deel van het sportpark 

een mooi geheel vormt en een onderscheidend vermogen heeft ten opzichte van het nieuwe zwembad.  

Het bestuur heeft de zeer bruikbare feedback van de leden zorgvuldig meegewogen in de beslissing om 

de voorkeur uit te spreken voor het schetsontwerp van Nunc. Daarnaast speelt nog een aantal praktische 

overwegingen in het voordeel van Nunc. Beide architecten zijn afgelopen week op de hoogte gebracht 

van onze voorkeur, zodat wij nu onze beslissing ook aan u kenbaar kunnen maken. Wij zullen binnenkort 

in overleg treden met Nunc om het schetsontwerp verder uit te werken. Daarbij hopen wij natuurlijk 

regelmatig een beroep te kunnen doen op onze leden voor opmerkingen en suggesties. 

 

Lex Kaper. 



 
 

5 
 

WAT IS LEUK OM TE KIJKEN/ LUISTEREN? 

Die Daniël. Die had in het vorige krantje een leuke suggestie voor deze keer: kijk- en 

luistertips om saaie dagen of avonden door te komen. Goed hè, zo’n ouwe kleuter van me. 

Zo komen ze nog eens van pas! 

Dit keer dus tips van ZKV-ers voor ZKV-ers die je wellicht soms nog zullen verrassen. Veel 

plezier ermee en hopelijk hebben we ze in de nabije toekomst lekker niet meer nodig! 

Els 

 

LUISTER EN KIJK TIPS 

Er werd mij gevraagd wat ik in deze corona tijd kijk op de TV en waar ik naar luister qua muziek.  

Ik kijk graag naar een quiz zoals , de slimste mens en met het mes op tafel,  ook 50/50 vind ik leuk om 

mijn kennis te testen.  

Muziek programma 's op de TV vind ik ook leuk om naar te kijken. De beste zanger van Nederland 

waar de artiesten liedjes van elkaar zingen vind ik een goed programma.  

Ik kijk (keek) ook graag praat programmas zoals OP1 en Jinek, maar daar ben ik nu door al die corona 

discussies afgehaakt.  

Verder  een goede actie film waar je niet te veel bij na hoeft te denken  vind ik ook leuk . 

Het beste programma om te kijken vind ik de TV-kantine . 

Mijn muziek smaak is heel divers , Nederlandstalige muziek op zijn tijd is leuk , maar mijn voorkeur 

gaat toch uit naar de jaren 60/70 wat in mijn optiek toch nog steeds het beste is.  

De laatste paar jaar ben ik ook meer naar jazzmuziek gaan luisteren , dat kan ik een ieder aanraden .  

 

Veel kijk en luister plezier.  

Groeten Johan Bruins.  

 

Kijktips: 

1. Kijken naar de korfbal league. Ondanks het feit dat wij nu niet mogen korfballen, gebeurt dat 

op het hoogste niveau gelukkig nog wel! 

2. Iedere wedstrijd van AZ kijken, natuurlijk. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het profvoetbal en 

daarom raad ik iedereen aan om naar alle wedstrijden van deze mooie club te kijken 😉 

3. YouTube kijken. Hier is oneindig veel materiaal te vinden, zodat je je nooit hoeft te vervelen! 

4. Naar diverse (Nederlandse) artiesten luisteren op Spotify! Lekker om te doen en kan op bijna 

ieder moment van de dag. 

Roy de Roeck 
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Hoi allemaal! 
 

Wij kregen de vraag van Els of wij een lijstje wilden maken met wat wij aanraden om te kijken of te 

luisteren. Natuurlijk konden wij hier geen nee tegen zeggen, dus hebben wij ons lijstje bedacht.  

 

Wat wij zouden aanraden om te luisteren is het volgende. Wij luisteren zelf graag naar Spaanse 

muziek, vooral Tini luisteren wij. Dit luisteren wij graag, omdat dit een keer wat anders is dan Engelse 

of Nederlandse muziek! 

Ook raden wij de zen playlist van Disneyland Parijs aan. Hier kan je rustig van worden of je kan dit 

gebruiken voor concentratie tijdens het maken van bijvoorbeeld huiswerk.  

 

Nu de films en series. Wij raden als serie vooral iZombie aan, deze is te zien op Netflix. Als films raden 

wij vooral horror films aan, omdat wij het heel leuk vinden om, samen met een vriendin, horror films 

te kijken. Op Netflix staan een aantal leuke films. Wij hebben bijvoorbeeld Hush gezien, Sinister, 

Bumperkleef en The boy. Dit vinden wij hele leuke films, zeker als je van horror houdt! 

Op Videoland staan ook leuke horror films, deze zijn nog spannender dan de films die op netflix 

staan! De volgende films van Videoland raden wij zeker aan: Sinister 2, Hell fest, You're next en The 

hoarder. 

 

Deze films moet je zeker weten kijken als je van horror houdt! 

 

Groetjes, Daphne en Kelly 

 

Bij deze onze lijst van aanraders  

Julie and the Phantoms, grappige serie voor het hele gezin kijkwijzer is 6+ (netflix) 

 

Alexa en Katie, leuke serie over 2 beste vriendinnen kijkwijzer is al (netflix) 

 

She is the man, gaat over een meisje met voetbal talent en hoe ze stiekem voetbalt kijkwijzer is 6 

(netflix) 

 

We can be heroes, leuke familie film. Kijkwijzer 6 (netflix) 

 

Alle Jochem Myjer shows, heel leuk en grappig  (netflix, kijkwijzer is al) 

 

Afterschool the podcast, gemaakt door 2 vmbo docenten van Compaen. Gaat over veel verschillende 

onderwerpen en actuele media (taalgebruik kan grof zijn, spotify) 

 

Groetjes en veel plezier, Ieke(A1) en Eelke(A2) Eikema 
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POSTBUS 

 

Stel… stel….dat je toch , ondanks alle door ZKV genomen maatregelen, niet over het slootje 

kunt komen om te trainen, dan kan je je afbericht schriftelijk in deze speciaal daarvoor 

opgezette postbus deponeren. 

 

Hallo mensen. 

Voor diegenen die mij nog niet kennen; mijn naam is Daan ten Wolde, 34 jaar oud, geboren en 

getogen bij ZKV, maar momenteel wonende in het verre Maassluis.  

Voor diegenen die mij wel kennen; leuk jullie weer eens te schrijven, ik mis jullie zo! 

 

Een lijst voor de thuiszitters die niet weten wat ze met al hun vrije tijd aan moeten of voor de 

mensen die telkens dezelfde shows neigen aan te zetten. Daar komt ie, met wat verschillende 

genres: 

 

Hou jij, net zoals ik, niet zoals mijn verloofde Audrey, van lekkere slappe humor waar tevens zeer 

geraffineerd érg veel goede humor in verwerkt zit? Dan raad ik bijvoorbeeld deze 4 series aan: 

Arrested development, Community, Modern family en the Big bang theory. Deze shows kijken lekker 

weg en bevatten een groot 'feel good' gehalte. 

 

Series die ook uitermate goed te verteren zijn, zijn zoals we waarschijnlijk allemaal al gezien hebben 

"LA CASA DE PAPEL" en in mindere mate (gezien) Vikings, Lupin en the Queens gambit -waar ik 

laatstgenoemde ook zou rekenen tot mijn volgende rijtje. Dat rijtje heet: "Chickflicks." En wel omdat 

ik deze series tezamen met -ja ja- de vrouw des huizes verorberd heb. 
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Chickflicks! (Ook leuk voor mannen) 

Bridgerton, Vis a vis, Ginny & Georgia 

Alle 3 zeer verschillend, doch uiterst vermakelijk. 

 

2 leuke docu's:  

Icarus (zeker als je van wielrennen (kijken) houdt) 

en heel mooi: The last dance. Boom, back to the 90's! (Boom back to the 90's is geen docu, dit riep ik 

er gewoon achteraan.)  

 

2 Italiaanse mafia achtige series waar ik erg van geniet: 

Suburra, Gomorra.  Je moet er van houden. 

 

En tot slot gooi ik er nog een filmpje bij en wel "INTERSTELLAR", welke mij toch wel ontroerde. In 

meerdere dimensies GOED! 

 

Put hoop uit mijn lijst, en delf vitamine D uit fotonen, met alle liefs uit de 'Sluis 

 

 

Mijn aanraders om te kijken of te luisteren! 

 
1. Alle films van Twilight die nu weer op Netflix staan :) 

2. I Still Believe. Een waargebeurd, zielig, maar ook een heel mooi verhaal voor als je zin hebt in 
een romantische huilfilm 

3. De podcast van Monica en Kaj vind ik zelf altijd leuk om te luisteren via Spotify 

4. De Titanic die nu op Disney+ staat 

5. Top Hits NL op Spotify als je aan het leren, werken of onderweg bent (of natuurlijk als je aan 
het sporten bent). 

 

Groetjes, Roos 
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Ik ben een enorme politie serie fan. Vind het al jaren gewoon leuk om naar te kijken. 

Sabina  

 

 

Hoi allemaal!  

Ik ben gevraagd om een lijstje te maken met aanraders om naar te kijken/luisteren tijdens 

deze moeilijke tijd. Dus ik heb een lijst gemaakt.  

ik begin met het ‘kijk’ lijstje, ik deel dit lijstje op in: actie, natuur en familie. 

Actie:  

Onder deze categorie heb ik een aantal aanraders, een paar van mijn persoonlijke favorieten 

zijn “The divergent series” en “The Hunger games”. Andere leuke actie films zijn: 

- Jumanji 

- Nerve 
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Natuur: 

De één vind ze geweldig, de ander vind ze saai. Ik vind ze leuk, daarom stop ik ze er ook bij!  

 

- David Attenborough: a life on our planet.  

Dit is een documentaire verteld door de bekende Sir Attenborough, het is een soort 

samenvatting van zijn leven rond biologie en zijn mening rondom 

klimaatverandering. 

- Dancing with the birds. 

Ook dit is een documentaire, het gaat om vogels in het paradijs en hun zoektocht 

naar een partner. 

Familie:  

Omdat ZKV nou eenmaal een grote gezellige club is, waar het (voor mij dan) voelt als één 

grote familie moet deze genre natuurlijk ook in mijn lijstje! Voor de leukste familie films 

recommendeer ik je om te kijken naar: 

- De harry potter serie (wel een beetje spannend voor de kleintjes). 

- De klassieke Mathilda. 

- De ‘moderne’ grote vriendelijke reus. 

- Hachi: a dog’s tale (wel een tranentrekker). 

Nu volgt het ‘luister’ lijstje: 

- Een podcast in een vreemde taal. Dit kun je doen om die taal beter te leren. Een 

voorbeeld hiervan is de podcast ‘Easy German’. Hier luister ik regelmatig naar om 

bekender te worden met de Duitse taal (ze zullen dit ook wel hebben in het Frans of 

Spaans).  

- De radio, het klinkt misschien een beetje stom, maar ik vind het fijn om achtergrond 

geluid te hebben. Een voordeel hiervan is dat er wel soms interessante onderwerpen 

worden besproken. Ik luister dan gewoon naar een NPO zender (lekker makkelijk). 

Dit waren mijn aanraders, hoop dat jullie er wat aan hebben!  

Groetjes Reza! 
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AANRADERS. 

- Walking dead 

- Peaky Blinders 

- La Casa de Papel 

- Stranger Things 

- Lupin.      Dit zijn mijn aanraders!! 

- Waarom? Ik hou wel van een beetje actie, en alle bovengenoemde series hebben 

veel actie! Schieten, zombies, niks is te gek! Maar mijn “all time favourite” is toch wel  

“Friends”! Vind dat echt een heerlijke serie om gewoon relaxed te kijken! 

- En van Dyani Pfaltzgraff moet ik nog Prison Break kijken! Blijkt ook een hele leuke te 

zijn! 

Veel kijkplezier! 

Pjotr 

 

Mijn aanraders 

Documentaires 

Hip-hop Evolution (Interessante docu-serie over hoe het genre hiphop ontstond vanuit de 
leefsituatie in Noord-Amerika, leuk voor liefhebbers van muziek en geschiedenis) 

Our planet (Als je hem nog niet gezien hebt, de prachtige serie over de dieren, natuur en 
aarde in zijn geheel die wij rijk zijn) 

Series 

The People vs. OJ Simpson (Een mooie serie met bekende namen als John Travolta en Cuba 
Gooding Jr. die realistisch het proces tegen OJ Simpson laat zien) 

Anne+ (goede Nederlandse serie over een meisje dat in Amsterdam gaat wonen) 

Ozark (Uitmuntend acteerwerk in een sfeervolle serie over een gezin dat verzeild raakt in 
witwasserij voor de mafia) 

Podcasts 

TMF talk (Voor mensen die jong waren in de jaren 90) 

VJs van TMF die terugblikken 

 



 
 

12 
 

 

Films 

Memento (spannende originele film over een man zonder korte termijn-geheugen waarin de 
scenes van eind naar begin afgespeeld worden) 

Gandhi (een inspirerende film over een vreedzaam verzet tegen onderdrukkende 
maatregelen) 

Twelve monkeys (een boeiende film met een jonge Brad Pitt samen met Bruce Willis over 
tijdreizen, onvoorstelbare dingen en de wereld redden) 

Muziek 

Buddha-Bar VII (zeer rustgevende muziek voor momenten van stress) 

  

Een greep uit wat ik fantastische muziek acht: 

Le vent nous portera – Noir Désir 

One – Johnny Cash 

Bird set free – Sia 

Be mine – Rondé 

Get free – Major Lazer 

Africa – Toto 

Chandelier – Sia 

Have you ever seen the rain – Creedence clear water revival 

Set fire to the rain – Adele 

Cold as it gets – Patty Griffin 

 

Groeten, 

Willem Bakker 
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Dag ZKV’ers 

 

Hierbij een paar absolute toppers om te kijken: 

- Londen has fallen; 
- Inception; 
- Line of Duty; 
- The honest Thief; 
- The gentlemen; 
- Point Break; 
- Tenet (hier moet je wel je aandacht bij houden, onwijs vet bedacht); 
- Ford v Ferrari; 
- Kingsman (2014 en 2017); 
- Focus; 
- The Foreigner; 
- The Mechanic; 
- John Wick (1,2 en 3); 
- The equalizer; 
- The Accountant; 
- Money Monster. 

 

Beste non-fictie films: 

- The Outpost: 
De film vertelt het verhaal van 53 Amerikaanse soldaten die tijdens een operatie 

tegen ongeveer 400 opstandelingen hebben gevochten. 

- Catch me if you can: 
Hij doet net alsof hij een co-piloot is zodat hij makkelijker vervalste cheques kan 

verzilveren bij banken en hotels. Ook kan hij gratis reizen met het vliegtuig. Als de 

politie hem op het spoor is naar aanleiding van die gratis vluchten, verlegt hij zijn 

terrein. Hij doet zich voor als dokter met een vals diploma en zonder medische kennis 

wordt hij hoofd van een afdeling. Aanrader! 

- War Dogs: 
De film is gebaseerd op het levensverhaal van David Packouz en Efraim Diveroli, twee 

twintigers die een illegale wapenhandel opzetten om een overheidscontract ter 

waarde van 300 miljoen dollar in de wacht te slepen. 

- Deepwater Horizon: 
De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal over de explosie op 

het Deepwater Horizon-boorplatform en de gevolgen daarop van de olieramp in de 

Golf van Mexico 2010. 

- The Wolf of Wall Street: 
Spreekt denk ik voor zich;) 

- The Social Network: 
Hoe Facebook van de grond is gekomen, zeker interessant. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Deepwater_Horizon_(schip,_2001)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Olieramp_in_de_Golf_van_Mexico_2010
https://nl.wikipedia.org/wiki/Olieramp_in_de_Golf_van_Mexico_2010
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- Concussion: 
'Concussion' vertelt het waargebeurde verhaal van Dr. Bennet Omalu, een 

forensische neuropatholoog die als eerste een neurodegeneratieve ziekte, bekend als 

CTE, wist te ontdekken bij voormalige NFL-spelers. Wanneer hij dit naar buiten wil 

brengen en aantoonbaar wil maken, komt hij echter op gespannen voet te staan met 

de machtigste instellingen ter wereld. 

- The Big Short: 
The Big Short is een Amerikaanse biografische film uit 2015 over de aanloop naar 

de kredietcrisis van 2007, geschreven en geregisseerd door Adam McKay en 

gebaseerd op het gelijknamig boek van Michael Lewis. Het is een mozaïekfilm over 

verschillende personen uit de Amerikaanse bankwereld die de kredietcrisis hebben 

zien aankomen en hierop geanticipeerd hebben door te speculeren op de verwachte 

stagnerende huizenmarkt en de kredietzeepbel die barstte. 

 

Uiteraard mogen verder alle Transformers en Marvel films niet ontbreken. 

 

Verder zijn films met de volgende acteurs altijd goed: Liam Neeson, Jason Statham, Will 

Smith, Tom Cruise, Denzel Washington en George Clooney.  

 

Er zijn nog veel meer goede titels maar hierbij een aantal daarvan ;). Succes!  

 

Groetjes Daan Horak 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Film_in_2015
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kredietcrisis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adam_McKay
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Lewis_(auteur)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ensemblefilm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vastgoed
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hausse
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Krielkiep 
Het volgende krantje komt uit op 29 maart. De volgende jeugdleden 

zijn voor die datum jarig: 

 

Bjorn Lamphen 12 maart 

Dylan de Jong 16 maart 

Brent Verstegen 17 maart 

Levi Lamphen 18 maart 

Bram Pet 19 maart 

Kian de Haas 22 maart 

Lieke Neuman 31 maart 
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De Krielkiep’s moppentrommel  

 

Aardappels 

Twee aardappels worden geprakt. Zegt de ene aardappel tegen de 

andere: ‘Nu zitten we echt in de puree!’ 

 

 

Gevaarlijk 

In het centrum van Amsterdam vraagt een man aan een voorbijganger: 

‘Kunt u mij vertellen hoe ik het snelst bij het ziekenhuis 

kom?’ Antwoordt de man: ‘U doet uw ogen dicht en steekt deze straat 

over…’ 

 

 

Bij de kapper 

Er komt een egeltje bij de kapper. ‘Hoe wilt u het hebben?’ vraagt de 

kapper. ‘Nou,’ zegt de egel, ‘doe mij maar stekeltjes!’ 

 

 

Peper en zout 

Twee oenen zitten in de trein. De ene oen pelt een banaan en doet er 

peper en zout op. Dan gooit hij de banaan uit het raam. Vraagt de 

andere oen: 'Waarom doe je dat?' Zegt de oen: 'Wie lust er nou banaan 

met peper en zout?' 

 

 

https://www.kidsweek.nl/aardappels
https://www.kidsweek.nl/gevaarlijk
https://www.kidsweek.nl/bij-de-kapper-0
https://www.kidsweek.nl/te-beoordelen-mop-1012
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Joep’s fotowedstrijd 
Het is zover! De uitslag van JOEP’s fotowedstrijd. We hebben een 

heleboel leuke foto’s van jullie binnen gekregen, dank jullie wel! We 

hebben 5 winnaars uitgekozen die allemaal zo snel mogelijk hun corona 

sport pakket krijgen! 

 

Dan nu…. De foto’s van de winnaars. Gefeliciteerd! 

 
 

Krijn, Hugo en Siem  Dane     Robin 

            

 Duke        Jente 
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Leer de JOEP kennen! 
 

 

 

Mijn naam is Ieke Eikema ik speel in de A1 en ik 

doe nu 3/4 jaar mee met de JOEP. Ook zit ik nu in 

mijn examenjaar VMBO Theoretische leerweg. Je 

kan mij dus kennen omdat ik bij de A1 speel maar 

ook geef ik samen met Jesse trainen aan de 

kangoeroes en dat doe ik met veel plezier. Ik heb 

erg veel zin om snel weer leuke activiteiten te 

organiseren! 

 

 

 

Hayhay, mijn naam is Stephanie Elmers en ik zit 

pas 2 jaar in de Joep en speel 4 jaar bij ZKV. 

Hiervoor heb ik in mijn jeugd jaren bij OKV 

gespeeld. Ik speel nu bij ZKV in het 3de. Verder 

doe ik de mbo sport en bewegen opleiding 3de 

jaar en mag ik dit jaar af gaan studeren. Korfbal 

vind ik het leukste om te doen in het weekend en 

de activiteiten van de Joep met zo veel mogelijk 

kinderen. Zie ik jou ook volgende activiteiten 

weer?? Groetjes 
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Pssst!  
Hey jij! Ook zo’n zin om weer gezellig 

met je vriendjes en vriendinnetjes een 

leuke activiteit te doen?  

17 april organiseert de JOEP weer een 

super gezellige dag, wat we precies gaan 

doen hoor je nog van ons. 

Kunnen we op je rekenen? 

Wij kijken er in ieder geval alvast naar 

uit.   

Tot dan! 
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