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Wegwijs in de vereniging : 

 

Voorzitter:     Penningmeester:                  
Hans van Heesewijk Hans Lagerberg 

Wilgenboom 10a           Burg. Keestrasingel 12 

4101 WL  Culemborg 4101 ZA  Culemborg 

0345 – 520232  0345 - 518154                
heese254@gmail.com     hanslagerberg@planet.nl      

 

Secretaris:                        Bestuurslid              

                                        Technische Zaken: 
Vacature . . .                    Herman Jurgens   

                             Eemweg 82    

                       4105 ZA  Culemborg  

0345 - 520042             

                                            jurgensherman@gmail.com 

                   

Bestuurslid 

PR & Communicatie: 
Tamara Donkervoort  

Burgemeester Kuijkstraat 44 

4112 LJ  Beusichem 

0345 – 520504 
       tdonkervoort@hotmail.com 

Trainers: 
Recreanten + Competitie  Herman Jurgens  0345 – 520042 

 

Contributie:   Per Seizoen: 

Recreantencompetitie  €  140,00 (excl. Teamgeld en bondsgeld)  

Recreanten    €  140,00 

 

Trainingsavond: 
Dinsdag vanaf 20.00 uur in het sportcentrum te Beusichem Tel. 0345 – 502000 

 

Lidmaatschap: 
Nieuwe leden kunnen drie gratis proeftrainingen meemaken in overleg met één 

van de trainers. Opzegging kan alleen vóór 01 Juni per 30 Juni of vóór 01 December 

per 31 December van het lopende kalenderjaar (schriftelijk bij secretaris). 

De contributie zal per automatische incasso in 2 gelijke termijnen geïnd worden. 

Hiervoor dient een machtiging te worden afgegeven; zie het inschrijfformulier. 
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Van de redactie :  
 

 

Eindelijk, we zijn weer aan het versoepelen… 

 

Helaas nog geen trainingen indoor, maar sinds een paar weken zijn de 

leden van Vrijstad wel weer aan het volleyballen.  

 

Buiten op De meent in Beusichem zijn 3 beachvolleybalvelden gerealiseerd alwaar men 

weer een beetje kan wennen aan het spelletje. Op onze gebruikelijke trainingsavond is 

de opkomst hoog en zijn de leden blij elkaar ook weer eens fysiek te zien. Het is dan 

ook gezellig druk ( uiteraard met inachtneming van de coronaregels die gelden ). In 

deze Staffel een kleine impressie hoe dit eruit ziet.  

 

Verder hebben we weer een nieuwe puzzel geplaatst, waarvan we als redactie hopen 

veel inzendingen op te krijgen.  

 

Natuurlijk ook deze keer de verjaardagen welke gevierd gaan worden; uiteraard wel 

met inachtneming van de coronaregels. 

 

Vrijstad is een kleine vereniging en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden, dus 

ook in deze Staffel een oproep.  

 

En onze trouwe adverteerders. Geweldig dat zij ons ook in deze tijden steunen. Waar 

zouden we als kleine vereniging toch zijn zonder de financiële hulp van deze prachtige 

bedrijven. 

 

Namens de redactie veel leesplezier, 

 

Herman 

 

 

   

      Deadlines kopij seizoen 2020 – 2021 

 

       Staffel 05 26 mei 2021 
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Van de voorzitter :  
 

 

Ik wil mij nog wel eens ergeren aan (ver)beeldend 

taalgebruik. Als iemand mij een stukje taart aanbiedt dan zal 

ik zeer geïnteresseerd opkijken, echter als dezelfde mens 

spreek over ‘een stukje vertrouwen… of een stukje motivatie’ dan haak ik meteen af.  

 

Dat ik er licht allergische reacties van krijg ligt natuurlijk geheel aan mijzelf. Ik krijg 

ook uitslag en haaruitval van het, te pas en onpas, gebruik van de uitdrukking: ‘er is 

licht aan het einde van de tunnel’. Een uitdrukking die bedoeld is om aan te geven dat 

een normale situatie zich na een vervelende tijd herstelt.  De uitdrukking wordt al zo’n 

driekwart jaar, zeer frequent, gebruikt om het einde van de Covid-ellende te duiden. De 

langste tunnel ter wereld is volgens mij de 57 kilometer lange Gotthard spoortunnel, 

maar ik vrees dat de Covid-tunnel nog een stuk langer is, zeker gezien de ellende die 

het virus nog steeds in Nederland, maar zeker ook in Zuid Amerika en Azië 

veroorzaakt. De wereld zal er als het virus tot bedaren is gebracht daadwerkelijk anders 

uitzien, niet alleen omdat miljoenen mensen ziek zijn geweest en honderdduizenden 

zijn gestorven, of dat velen zich hebben laten inenten met gemodificeerd dna, maar 

bijvoorbeeld ook omdat we een andere kijk op (thuis)werk en reizen hebben gekregen. 

In tegenstelling tot tunneloptimisme, vrees ik dat het einde van het covid-tijdperk niet 

in zicht is, als het ooit komt. Ik denk wel dat we in de loop van de jaren zullen leren 

omgaan met soortgelijke pandemieën, veroorzaakt door naar wij nu weten de 

allerkleinste ellendelingen die Gods schepping heeft voortgebracht en die, doorlopend 

muterend, voor grote veranderingen zullen blijven zorgen. 

 

Dat kun je, op micro-micro-schaal, ook zo’n verandering zien bij onze vereniging; van 

zaal naar Meentzand. Herman en Tamara hadden schitterende beach-volleybalvelden, 

netten en ballen gekocht en het was geweldig om te zien hoe de 13 Vrijstadters, als 

koeien die na een winter weer de wei in mogen, zich uitgelaten op het materiaal 

stortten. Het was fijn om elkaar weer te zien en om lekker met elkaar te spelen, maar 

vermoeiend was het wel.  

 

Ik hoop van harte dat wij nu elkaar kunnen blijven ontmoeten, het maakt niet uit in het 

zand of in de zaal. Ik heb het verenigingsleven zeer gemist. 

 

Hans van Heesewijk 
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Van de NeVoBo :  
 

 

Nóg geen versoepelingen sport, 
wel data bekend! 

Demissionair premier Rutte en minister van VWS De Jonge maakten op de laatste 
persconferentie bekend dat er nóg geen versoepelingen mogelijk zijn. Wel 
presenteerden zij een openingsplan. 

Waar eerder leek dat de samenleving steeds meer openging, werd duidelijk dat er per 

woensdag 21 april helaas nog geen versoepelingen mogelijk zijn. Wel presenteerden zij 

een plan waarmee het kabinet in zes stappen de samenleving voorzichtig gaat openen. 

Openingsplan: wat betekent dit voor de sport? 

In het openingsplan wordt ook de sport genoemd, zowel buiten- als binnensport. Vanaf 

dinsdag 11 mei komt er, mits de situatie het toelaat, een uitbreiding voor de 

mogelijkheden voor de buitensport. Ook kan er onder voorwaarden weer binnen 

gesport gaan worden. Vervolgens is het kabinet voornemens de voorwaarden voor 

zowel binnen- als buitensport te verruimen. Naar verwachting gaat deze versoepeling in 

per woensdag 26 mei. Daarna hoopt het kabinet per woensdag 16 juni nog meer 

versoepelingen door te kunnen voeren. Er wordt niet expliciet aangegeven wat deze 

versoepelingen inhouden. 

Stap 5: Wedstrijden en trainingen 
De voorlaatste stap houdt vooralsnog in dat er per woensdag 7 juli weer wedstrijden 

gespeeld mogen worden, binnen en buiten, zowel door volwassenen als kinderen. 

Vanzelfsprekend mag er dan ook weer getraind worden, zonder de 1,5 meter 

afstandsregel. 

“Het belangrijkste bericht was dat er data zijn gegeven waar we naartoe kunnen 

werken. Voor in de zaal biedt dit misschien gelegenheid om elkaar nog te treffen voor 

de zomervakantie. Naast het loslaten van de beperkingen, zal dit tegen die tijd op veel 

plekken echter ook afhankelijk zijn van de zaalbeschikbaarheid. ” Guido Davio, 

algemeen directeur Nevobo” 

 

Houd jij je leden in beweging?   
Tot het moment er weer ‘gewoon’ gesport mag worden, blijven we ons inzetten en 

informatie delen om met elkaar buiten te volleyballen in het zand, op het gras of met 

alternatieve activiteiten in beweging te blijven.  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Advertentiepagina : 
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Verjaardagen : 
 

 

Juni: 
04 juni    Antoine Lucassen 

25 juni    Benjamin van den Berg 

 

 
 
 
 

Juli : 
06 juli    Martin Goldstein 

12 juli    Helga Copier 

27 juli    Hans Lagerberg 
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Puzzelpagina : 
 

 

Om de tijd te doden hebben wij in deze Staffel weer een 

puzzel geplaatst. 

 

Corona is nog steeds een hot item, maar we zijn gelukkig 

langzaam aan het versoepelen. Terrassen mogen weer bezocht 

worden en ook de winkels zijn weer open.  

Hopelijk zet zich dit door in de aankomende maanden en mogen we ook weer denken 

aan vakanties in het buitenland.  

 

Extra goed nieuws is dat het Europees Parlement groen licht heeft gegeven voor het 

coronapaspoort wat reizen deze zomer weer mogelijk maakt. 

 

In het kader van de aankomende vakanties hebben wij als 

puzzel een woordzoeker met daarin allemaal Europese 

steden “verstopt”. 

 

Zoek in het diagram deze Europese steden terug die in de 

woordenlijst zijn weergegeven. De woorden staan 

horizontaal, verticaal en diagonaal in beide richtingen in het 

diagram. Sommige letters worden meer dan één keer 

gebruikt. Als alle woorden uit de lijst zijn weggestreept 

in het diagram, vormen de overgebleven letters een 

oplossing. 

 

 

 

Stuur deze oplossing naar : 

herman.jurgens@unieboekspectrum.nl 
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Puzzelpagina : 
 

 

A E J P O K S U I N L I V 

N M L O H K C O T S W A A 

A I S L T S E P A D E O B 

V R L T J S B B E R G A Z 

A H O B E U E L O N D E N 

L E S S U R B R N E N E W 

S L L J L D D L A G I R E 

I S O I K I V A J K Y E R 

T I J R O M E N M A E J I 

A N U A H C S R A W N O J 

R K O P E N H A G E N A B 

B I G E W L I S S A B O N 

E E S T L U X E M B U R G 

 

 

Amsterdam / Berlijn / Boedapest / Boekarest / Bratislava / Brussel / Dublin / 

Helsinki / Kopenhagen / Lissabon / Ljubljana / Londen / Luxemburg / Oslo / 

Parijs / Reykjavik / Riga / Rome / Skopje / Stockholm / Vilnius / Warschau / 

Wenen / Zagreb 

 

 

Oplossing : 
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Vrijstad zoekt nog nieuwe leden : 
 

 

Zin om te volleyballen? Recreatief maar toch ook sportief? Goed nieuws: 

Volleybalvereniging Vrijstad is op zoek naar nieuwe leden. 

 

Wij zijn een kleine, maar gezellige volleybalvereniging met ruim 30 leden. Wij richten 

ons op de volwassen recreatieve volleyballers, die er plezier in hebben om eens per 

week te trainen.  

 

Momenteel bestaat onze vereniging uit 3 mixteams en 1 damesteam, die allen uitkomen 

in de recreantencompetitie van de NeVoBo. Tevens hebben wij ook een groep 

recreanten, welke alleen trainen en geen competitie spelen. Ook dat is mogelijk binnen 

v.v. Vrijstad.  

 

Kom vrijblijvend langs, je mag 3x gratis meetrainen, proef de sfeer en maak kennis met 

onze vereniging! Wij trainen op dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de 

sporthal van het Sport en Event Center te Beusichem. 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Herman Jurgens, bestuurslid 

Technische Zaken. Wie weet zien we je een keer op dinsdagavond aan de Rijsbosch 3 

te Beusichem. Mail naar: tc@vvvrijstad.nl 
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Gebr. de Ronde bv         

Smalriemseweg 25      
4112 NA  Beusichem 

       

      Tel.  0345 – 501 770     

   
    E-mail :  info@gebrderonde.nl 
     Internet  www.gebrderonde.nl  
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Beachvolleybal :  
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Beachvolleybal :  
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 Sponsorkliks :  
 
Wat is Sponsorkliks ? 
SponsorKliks is het grootste affiliatenetwerk voor 

(sport)verenigingen, sporters, scholen, goede doelen en 

overige organisaties en laat leden en supporters gratis 

sponsoren. 

 

Hoe werkt het ? 
Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.nl wordt 

gedaan. 75% van deze commissie storten wij op de bankrekening van Vrijstad. Of je nu 

rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via SponsorKliks.nl naar de site 

van Bol.com, je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com Vrijstad een 

commissie uit en profiteren wij hier direct van! 

 

Waarom werken met SponsorKliks? 
Voor Vrijstad is dit een goed manier om extra inkomsten te genereren, welke weer 

gebruikt kan worden binnen de vereniging. Naast extra inkomsten hopen we dat onze 

website meer wordt bezocht. Mensen gaan namelijk via onze site naar SponsorKliks. 

Uiteindelijk hoopten we de betrokkenheid bij de club te vergroten, omdat leden met 

hun aankopen de club steunen. 

 

Het is een ideale manier om gratis wat extra sponsorgeld bij elkaar te krijgen. De leden 

die via de SponsorKliks pagina van Vrijstad iets bestellen betalen niks extra en Vrijstad 

krijgt toch een deel van het aankoopbedrag, beter kan niet! 

 

Wat moet ik doen? 
Gebruik de link op onze website om naar de sponsorklikspagina van Vrijstad te gaan. 

Hierna kan je de webshop naar keuze aanklikken. Moet je nog meer doen? Nee, je kunt 

nu lekker shoppen! Helpen jullie Vrijstad door ons op deze makkelijke manier te 

sponsoren? 
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Actie4Kids :  

 

 

Wat kan jij doen voor een kind in armoede? Meer dan je denkt! 

Doe mee aan de Schoenendoosactie en tover een simpele schoenendoos om tot een 

kostbaar geschenk. 

Die leuke barbie, stoere auto of grappige knuffel van zolder … Ze laten een kind op 

Lesbos hoopvol glimlachen. Met de pennen en schriftjes die jij persoonlijk hebt 

uitgezocht, kan een jongen of meisje in Sierra Leone weer naar school! Jouw 

schoenendoos is zo’n bijzonder cadeau. De kinderen zullen die als een schat 

behandelen. 

Doe mee met de Schoenendoosactie! Geef een cadeau van onschatbare waarde. 

 

Truus en Ria 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Standen van Vrijstad teams : 
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Om niet te vergeten: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

INLEVERDATUM VOOR 

 

NIEUWE KOPIJ STAFFEL 

 

26 MEI 2021 

 

LEVER UW BIJDRAGE AAN PER E-MAIL : 

 

HERMAN.JURGENS@UNIEBOEKSPECTRUM.NL 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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