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VAN DE VOORZITTER 

 
 
 
Het einde van het jaar, het jaar van ons 80-jarig jubileum, is langzaam in zicht en er zijn 
inmiddels enkele teams die echt lijken mee te gaan doen om het kampioenschap, dat aan het 
einde van het seizoen 2011–2012 zal moeten plaatsvinden. 
Dames 1 heeft inmiddels het najaarskampioenschap behaald en dit op gepaste wijze gevierd. 
Na de feestdagen zullen ze gaan strijden om een echte titel. 
 
Ons 1e elftal heeft na een goede fase een mindere gekend, maar heeft het zoet van een 
overwinning inmiddels weer geproefd tegen onze buren Rhode. 
Enkele A-spelers hebben inmiddels al speelminuten gemaakt bij onze selectie, wat natuurlijk 
fantastisch is en daarbij geldt zeker een compliment naar onze jeugdafdeling toe. 
 
De Sint is op dit moment in ons land en hij zal zaterdag 26 november a.s. een bezoek brengen 
aan onze F- en minipupillen in onze kantine. 
De jeugdcommissie is in samenwerking met het AJAC al enige tijd druk geweest met de 
kleurplatenactie en de verkoop van onze Jeugdkalender.  
Deze Jeugdkalender is de moeite waard en is nog steeds verkrijgbaar achter de bar in de 
kantine. 
 
Op de donderdagavond is het LERC druk in de weer met de spellenavonden voor de senioren, 
dames en A-junioren, waar men elkaar fanatiek bestrijdt om als beste uit de bus te komen. 
Verder kan ook dit jaar weer iedereen, lid of geen lid van onze vereniging, een kaartje komen 
leggen tijdens de wekelijkse Rik en Jokeravonden op de vrijdag vanaf 19.30 uur. 
Ook staan de traditionele Kienavond en de Dropping / Speurtocht op respectievelijk  28 en 29 
december nog op het programma, en dan kan iedereen alvast in de agenda van 2012 noteren 
dat de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie dit jaar zal plaatsvinden op 8 januari 2012 vanaf 14.00 uur in 
de kantine van Avanti. 
 
Een drukke periode heeft onze club nog voor de boeg voordat we 2011 gaan afsluiten, daarom 
wil ik alle elftallen / zeventallen veel succes toewensen, evenals de vele commissies die druk 
bezig zijn om de vele activiteiten te laten slagen. 
 
Nogmaals, iedereen veel succes. 
 
 
Jack Brus 
voorzitter 

 2



 

NIEUWE SPONSOREN 
 
 
 
Café/Zaal de Kikvorsch is sponsor van Avanti’31 4 
 
Avanti’31 4 heeft in café/zaal de Kikvorsch een nieuwe sponsor. Afgelopen zondag speelde het 
4e voor het eerst in de nieuwe shirts die gesponsord zijn door Pieter en Farah de Jong van Café 
de Kikvorsch. Het spreekt voor zich dat het bestuur en de spelers en begeleiding van  
Avanti’31 4 Pieter en Farah hartelijk danken voor deze sportieve ondersteuning.  
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’t Pakhuyzz sponsort tassen voor Avanti’31 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avanti’31 3 heeft in ’t Pakhuyzz Proeven en Feesten een nieuwe sponsor gevonden; zij hebben 
namelijk zeer mooie sporttassen ter beschikking gesteld. Bij ’t Pakhuyzz aan de Oude Steeg in 
Schijndel kunt u terecht voor wereldse gerechten en fantastische feesten.  
Uiteraard zijn de spelers en begeleiders van Avanti ’31 3 Daan en Monique van Zoggel zeer 
dankbaar voor deze sympathieke geste. 
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 VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 
Avanti F1 herfstkampioen 
Met een glansrijke overwining (0-11) op Gemert is Avanti F1 zonder puntverlies kampioen  
geworden. De felicititaties zijn er voor de spelers en leiders. Terug in de kantine werd er een 
klein feestje gehouden. We willen graag Dennis en Nicole bedanken voor het schenken van de 
kampioensshirtjes en Hans van Heeswijk voor de bekers. Op naar de hoofdklasse......! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinterklaas 
De data voor de Sinterklaas-activiteiten bij Avanti zijn als volgt: 
 D-pupillen:  donderdagavond 24 november 2011 
 E-pupillen:  vrijdagavond 25 november 2011 
 F-pupillen:  zaterdagochtend 26 november 2011  
Het zullen weer leuke activiteiten worden, dus vergeet het niet te noteren in je agenda! 

 
Maandagavond 5 december GEEN trainingen voor alle pupillen! 
Op maandagavond 5 december zijn alle trainingen voor de pupillen (D-, E- en F-pupillen) 
afgelast i.v.m. Sinterklaasavond. 

 
Après-ski middag zaterdag 10 december. 
Op zaterdag 10 december is er vanaf 14.30 uur een Apres-ski party in de kantine van s.v. 
Avanti'31. 
Deze middag is speciaal voor al onze jeugdleden & jeugdkader! Maar ouders, supporters en 
andere belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom!!! 
We zijn nog druk bezig met de invulling van het programma voor deze middag, binnenkort 
volgt meer informatie via de website... 
Wij zien jullie graag op 10 december in de kantine, vergeet het niet te noteren! 
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Zaterdag 12 november is Sinterklaas weer in Nederland aangekomen. Natuurlijk gaat het 
sinterklaasfeest ook aan Avanti niet voorbij. De volgende activiteiten worden door het AJAC 
georganiseerd: 
 
Donderdag 24 november is er voor de D-pupilllen weer een Bingo-avond met prachtige prijzen. 
De avond begint om 18.00 uur en zal om ongeveer 19.45 uur afgelopen zijn. Alle D-pupillen zijn 
van harte uitgenodigd! 
 
Op vrijdag 25 november hebben de E-pupillen hun pakjesavond. 
De afgelopen 2 weken zijn de E-pupillen druk bezig geweest om een leuke surprise te maken. 
De surprise kan zowel voor een jongen als een meisje zijn. De afgelopen jaren zijn de 
prachtigste creaties op de uitpaktafel terecht gekomen. Wij zijn dan ook erg benieuwd wat er dit 
jaar allemaal weer is uitgedacht. 
Op deze avond wordt ook de uitslag bekend gemaakt van de Kleurplaatactie, waar de kinderen 
de afgelopen 3 weken actief voor zijn geweest. 
Ook deze avond begint om 18.00 uur en is rond 19.45 uur afgelopen. 
 
Zaterdag 26 november vindt de laatste activiteit van het Sinterklaasfeest plaats; het bezoek van 
de Sint aan onze F-pupillen! 
De F-jes worden om 11.00 uur verwacht in de kantine. Op deze morgen wordt ook voor de  
F-pupillen de uitslag bekend gemaakt van de Kleurplaatactie en natuurlijk ook de prijzen voor de 
mooist gekleurde kleurplaten. 
Wij hopen wel dat de Sint in zijn drukke agenda toch nog tijd heeft om zaterdag aan onze 
pupillen een bezoek te brengen.  
Als de Sint mocht komen, dan hopen wij wel dat de ouders er aan denken dat het Sinterklaas-
feest voor de kinderen is. Het is voor de Sint erg lastig om zich verstaanbaar te maken (zal wel 
met zijn hoge leeftijd te maken hebben) als de ouders erg luidruchtig zijn. Dus papa’s en 
mama’s: snaveltjes toe! 
Het Sinterklaasfeest zal rond 12.45 uur afgelopen zijn. 
 
P.S.: De F-pupillen mogen natuurlijk vrijdagavond na het trainen hun schoen zetten! 
 
 
 
 
Het AJAC 
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                       Avanti – Berghem Sport 
 
Hallo allemaal, 
 
Ik was zondag 16 oktober “Pupil van de Week. 
We mochten om 13.00 uur in de bestuurskamer zijn en daar werd ik voorgesteld aan de leiders 
en trainer.  
Mijn eigen omgaan kleden want ik mocht met de spelers een balletje gaan trappen en later met 
Sjef Beekmans.  
Toen de wedstrijd begon mocht ik eerst nog mee gaan tossen en daarna bij de keeper van de 
tegenstander gaan scoren. 
Tijdens de wedstrijd bij de trainer in de Dug-Out gezeten. In de rust met de reservespelers een 
warming up gedaan. 
Jammer dat ze met 0-2 verloren hadden, maar ze hadden wel hun best gedaan. 
Later in de kantine kreeg ik een wedstrijdbal met alle handtekeningen van spelers, leiders en 
trainer. 
Met de wedstrijdbal in mijn hand over de tafel heen gelopen van de spelers. 
 
Ik en mijn familie hebben een leuke zondag gehad. 
Wij danken hiervoor de Supportersvereniging en het 1ste van Avanti. 
 
 
                                                                                              Groetjes Vera van Dijk en familie 
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AVANTI JEUGD IN DE KIJKER !!!!! 
 
 
Vandaag hebben wij een bijzondere dame op het Avanti terrein mogen ontmoeten en een paar 
vraagjes mogen stellen. Een kleine dame met heel grote ambities. 
Ze  is in het bezit van heel veel voetbal kwaliteiten,  wat gezien haar familie leden niet zo ver- 
wonderlijk is. 
 
 
                                             Wij stellen aan U voor : 
 
                                                                                                                 

                              Sophie en ik ben 9 jaar   
                     School   :  Kwekkeveld 
                     Ik voetbal in:  onze E-1 
 
 
2. Wanneer ben je bij Avanti gaan voetballen : ik ben begonnen met mijn 4e jaar       
 
3. In welk team kwam je toen:    toen ik 5 was mocht ik gaan voetballen 
       bij de mini’s 
 
4. Wie was toen jouw trainer/leider:  opa Toon  (wie niet)                                
                                                               
4. Wat vind je leuk aan het voetballen:   ik vind het leuk om tegen een bal aan te 
       trappen                                                                                   
 
5. Op welke plaats speel jij nu in jouw team:       ik sta in de spits 
 
6 . Welke is jouw favoriete club:   ik ben een grote fan van PSV                                             
     Van welke voetballer ben jij een grote fan:  van Affelay 
 
7. Hou je ook van muziek en van welke:            gitaar spelen doe ik heel graag            
 
8. Kijk  je wel eens t.v.                                                          
    naar welke programma’s :            ja,  naar  Fathory                                    
 
9. Mag je van papa en mama  
    ‘s avonds op TV wel eens voetbal kijken: ja, dat mag ik wel eens                 
 
10. Wat was tot nu toe het leukste,                                
      wat je bij Avanti hebt meegemaakt:  enige aarzeling, dat weet ik niet meer                        
 
11. Heb je ook vriendjes/ vriendinnetjes 
      voetballen bij Avanti:                           Mohammed en Bodi                        
 
12. Wat vind je zo leuk bij Avanti:   Avanti vind ik een leuke club                                   
 
 
 

 8



 

13. Wat vind je minder leuk  bij  Avanti:  dat ik apart moet douchen                       
 
14. Waar heb je tijdens een  
      wedstrijd een hekel aan:   als ze langs de lijn op mij staan te 
       mopperen                                             
15. Kun jij  je tijdens de wedstrijd  
      wel eens heel boos maken:   nee, nooit                                         
    
16. Waar speel je het liefst je wedstrijden, 
      op gewoon gras of  kunstgras:   op kunstgras                                  
                                                                                                  
17. Heb je thuis ook wel eens een  
       minder goede bui:                                        ja, soms        
       en wanneer/waarom:                                      dat weet ik niet (diplomatiek antwoord) 
 
18.  Wat doe je het liefste  op de computer: Hyves                     
 
19. Wat kan er bij Avanti nog beter geregeld 
      worden volgens jou:                                        dat weet ik niet   (ze is ook nog zo jong) 
 
20. Wordt  Avanti 1 dit seizoen kampioen:     ik denk het niet   
 
21. Wie wordt dit seizoen kampioen   
       van Nederland:                                                 (kort maar krachtig)   PSV 
 
22. Worden jullie zelf dit seizoen nog kampioen:  nee 
 
23. Heb je nog meer familieleden  
       die aan voetbal doen:                                      ome Frank, ome Christian, tante Annemie, 
       Bodi en Milou          
 
24. Wat wil je later worden:    prof voetbalster                                              
 
25. Ken jij bij Avanti 5 mensen  
       die zich inzetten voor de jeugd  
       (buiten mij om):                            Geert van Heeswijk, Sjef Beekmans, 
       Jelmer Broks, Mark v/d Heijden  en 
       Stefan Brouwers             
 
26. Wat wil je nog zeggen tegen alle 
       vrienden/vriendinnen van jou  
       die bij Avanti voetballen:   niets meer                                          
 
27. Heb je nog een allerlaatste  opmerking  : nee, ik weet niets meer                
 
Sophie,  bedankt voor dit leuke gesprekje en de spontane antwoorden, en voor wat je team 
betreft hoop ik toch dat er misschien nog een goed resultaat in zit. 
Als spits hoop ik dat je niet zo veel kansen mist als ome Frank bij de veteranen. 
 
Jo Toelen 
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GEVONDEN VOORWERPEN 
 

(VOORAL VEEL KLEDING) 
 
 
 
Beste ouders, 
 
Mocht U nog het een of ander kwijt zijn, dan moet U zich eens in verbinding stellen met 
ondergetekende, of op woensdagmiddag tussen  2 en 3 uur even komen kijken op ons 
sportpark. 
 
U houdt het niet voor mogelijk wat er allemaal aan kleding ligt. 
 
Enkele weken geleden heeft er nog iemand geïnformeerd naar een kort rood regenjasje. 
Dat hangt er ook tussen. 
Ook hebben we een zwarte paraplu gevonden. 
Deze is ongeveer  3/4 weken geleden blijven liggen. 
 
U kunt altijd even komen kijken. 
 
 
 
Jo Toelen 
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KEEPERSDAG IN DRUNEN 
 

 
Op  27 oktober j.l. werd op de voetbalvelden van RKDVC te Drunen de  keepers dag  onder 
leiding van Frans Hoeks gehouden. 
De keepers waren onderverdeeld in verschillende leeftijdsgroepen en van iedere groep gaan de 
beste  2 naar de finaledag, die gehouden wordt op 3 juni 2011 op de voetbalvelden van  
VVOG te  Harderwijk. 
Dat de  keeperstrainingen die Martien Keizers, sinds dit seizoen aan onze  F- keepers geeft, 
van grote waarde zijn blijkt nu al, want ons keepertje van  F-4  Rowan de Wit  wist in zijn 
categorie  als nr. 2  te eindigen en dat betekent dus dat Rowan op 3 juni zal moeten afreizen 
naar Harderwijk.    
   
Rowan, namens ons allemaal van harte gefeliciteerd en voor 3 juni wensen wij jou heel veel 
succes toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op bovenstaande foto zie je Rowan,  2e van links,  in gesprek met enkele van zijn leeftijd- 
 genoten.        
     
     
Jo Toelen 
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              Supportersvereniging  

      

Eindstand 1e Periodetitel  seizoen 2011/2012 
 
De strijd om de eerste periodetitel van het seizoen 2011 / 2012 is gestreden. 
De prijzen voor de nummers één, twee en drie ( respectievelijk 150, 100 en 50 
consumptiebonnen) zullen zo spoedig mogelijk aan de winnaars worden overhandigd. 
 
De eindstand: 
 

Plaats   Gesp. Winst Gelijk Verlies Punten Voor  Tegen   Saldo 
1 Avanti '31  8 9 9 0 0 27 51 7 44 
2 Avanti '31  12  vet. 9 8 1 0 25 47 11 36 
3 Avanti '31  Da 1 9 8 1 0 25 31 8 23 
4 Avanti '31  11 9 8 0 1 24 40 12 28 
5 Avanti '31  3 9 7 1 1 22 39 15 24 
6 Avanti '31  6 9 7 0 2 21 37 22 15 
7 Avanti '31  7 9 6 1 2 19 27 15 12 
8 Avanti '31  5 9 5 0 4 15 22 15 7 
9 Avanti '31  1 9 4 1 4 13 16 18 -2 

10 Avanti '31  10 9 3 1 5 10 17 31 -14 
11 Avanti '31  A 1 9 3 0 6 9 21 29 -8 
12 Avanti '31  2 9 3 0 6 9 9 24 -15 
13 Avanti '31  4 9 1 4 4 7 14 35 -21 
14 Avanti '31  9 9 0 2 7 2 12 27 -15 
15 Avanti '31  A 2 9 0 1 8 1 8 35 -27 
16 Avanti '31  Da 2 4 0 0 4 0 0 26 -26 

               (Avanti dames 2 is uit de competitie) 
 
Inmiddels zijn alle teams begonnen aan de tweede periode. Zoals eerder is vermeld kunnen 
de winnaars van de eerste periode in totaal maximaal 200 consumptiebonnen winnen.  
Dit houdt in dat in de tweede periode Avanti 8 nog maximaal 50 bonnen kan winnen en 
Avanti 12 nog maximaal 100. De rest schuift eventueel door naar de nummers vier en vijf. 
We houden jullie op de hoogte. 
 
 
                            Hoofdsponsor Supportersvereniging sv Avanti ‘31 
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29 december 2011 
 

 
Op donderdag 29 december 2011 wordt weer de jaarlijkse dropping georganiseerd. 
Net als voorgaande jaren is de organisatie in handen van de Supportersvereniging 
In samenwerking met Bert van Uden.  Het thema van dit jaar is :   

  

             Avanti  Toen en Nu 
                         
Naast de diverse vragen zullen er onderweg weer verschillende opdrachten moeten 
worden uitgevoerd. De organisatie daagt dan ook iedereen weer uit om op  
29 december mee te komen doen aan deze Dropping/Puzzeltocht.  
 
Inschrijving is mogelijk voor groepen tot maximaal 6 personen. Inschrijvingsformulieren 
liggen klaar achter de bar in de kantine, maar kan natuurlijk ook nog op 29 december 
vanaf 18.30 uur.   
 
De tocht begint om 19.00 uur en natuurlijk zal ook de snert dit jaar niet ontbreken.  
Denk op deze avond wel aan warme kleding en een goede zaklamp ! 
 
Het belooft weer een leuke en gezellige tocht te worden, dus houdt deze datum alvast 
vrij !   
 
Supportersvereniging SV Avanti ‘31 
 

 
Hoofdsponsor Supportersvereniging sv Avanti ‘31 
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              Supportersvereniging     
 

 
INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 
 

 
 
Naam team  : 
 
 
Deelnemer  1  : _________________________________________ 
 
 
Deelnemer  2  : _________________________________________ 
 
 
Deelnemer  3  : _________________________________________ 
 
 
Deelnemer  4  : _________________________________________ 
 
 
Deelnemer  5  : _________________________________________ 
 
 
Deelnemer  6  : _________________________________________ 
 
 
 
Dit inschrijvingsformulier kan worden ingeleverd in de kantine op het sportpark. 

 
 
 

Hoofdsponsor Supportersvereniging sv Avanti ‘31 
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Voor dit Sportret hebben wij een vrouw benaderd die niet echt een voetbalachtergrond heeft.  
Toch heeft ze inmiddels haar draai gevonden binnen onze vereniging. Met twee jongens die 
voetballen bij de jeugd van Avanti en een man die dit jaar is toegetreden tot het hoofdbestuur, 
hebben ze hun draai binnen onze vereniging goed gevonden. We hebben een leuk gesprek 
gehad met: 
 
 

   MARJON HEESTERMANS 
                                                            
 
 
Marjon is gehuwd met Fons Heestermans. Fons is momenteel actief als bestuurslid van de 
supportersclub en  is als penningmeester gekozen in het hoofdbestuur, waar hij John Kools op 
zal volgen. Samen hebben ze 2 kinderen die bij Avanti voetballen. Jordi is 18 jaar en voetbalt in 
A1. Niels is 16 jaar en voetbalt in B1.  
Na de Havo succesvol afgerond te hebben, is Marjon de MEAO opleiding gaan doen. Hierna is 
ze bij het Postkantoor gaan werken in Veghel. 
“Ik heb inderdaad een lange tijd doorgebracht bij de toenmalige PTT. Ik heb daarbij de nodige 
reorganisaties meegemaakt. Ik ben als baliemedewerkster begonnen bij de PTT in Veghel. Later 
ben ik naar het Postkantoor in Schijndel gaan werken. 9 jaar geleden werd deze vestiging ook 
gesloten, nadat er bij de Bruna een postagentschap geopend werd. Hierna ben ik naar het 
postkantoor in Boxtel gegaan en 3½ jaar geleden ben ik via via bij de Apotheek in Schijndel 
terecht gekomen. Ik heb het daar goed naar mijn zin en doe daar de financiële administratie.” 
 
Marjon is geboren en getogen in Schijndel. 
“Ik ben geboren in de St. Servatiusstraat. Ik heb een broer, maar allebei hadden we niets met 
voetbal. Ik was 17 toen ik Fons leerde kennen. Fons voetbalde toen bij L.V.V.. Ik deed in die tijd 
wel wat aan sport zoals volleybal, skeeleren, wandelen en hardlopen. Als het niet te koud of te 
warm was ging ik in die tijd wel naar Fons kijken als hij moest voetballen, maar ik raakte nog 
steeds niet zo enthousiast.” 
 
Inmiddels is Marjon aardig besmet geraakt met het  “voetbalspelletje”. 
“Tsja, dat kan ook niet anders met twee zonen die van jongsaf aan bij Avanti voetballen en Fons 
die in het bestuur zit van Avanti. Als ik je dan ook nog vertel dat ze alle drie voor Ajax zijn, dan 
kun je wel raden wat mijn favoriete  club uit de eredivisie is. Verder ga ik met Fons op zaterdag 
altijd naar onze jongens kijken die dan voetballen. Inmiddels ken ik natuurlijk verschillende 
mensen binnen Avanti en merkte ik ook dat het een gezellige club is. Na de wedstrijd is het 
gezellig in de kantine, waar we dan ook altijd even nabuurten.” 
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Buiten het voetbal is Marjon  ook actief geweest bij de scouting. 
“Bij de scouting ben ik 5 jaar leidster geweest van de welpen. Ik heb altijd wel de jongens onder 
mijn hoede gehad. Jongens zijn over het algemeen vrijer en recht door zee en dat spreekt mij 
wel aan bij kinderen. 
 
Inmiddels is Marjon actief binnen onze vereniging. Ze heeft het in haar huidige functie goed naar 
haar zin, vertelde ze. 
“Ik heb een administratieve achtergrond en wilde eigenlijk ook wel iets gaan doen voor de 
vereniging. Ik was er vaak en ik vond dat ik best wat tijd kon vrijmaken.. Ik zag op de site van 
Avanti een oproep staan waar men een ledenadministrateur vroeg.  John Kools stopte daarmee 
en ik heb van hem de ledenadministratie overgenomen.  
In het begin was het wel druk, maar omdat ik er steeds meer in thuis raakte ging dat steeds 
beter en vind ik het een leuke taak. Ik zorg o.a voor nieuwe pasjes voor de voetballers.  
Een tijd terug stond in de krant dat veel spelers niet speelgerechtigd waren in Nederland omdat 
voetbalverenigingen hun zaakjes niet goed op orde hadden. Gelukkig is dat bij Avanti niet 
gebeurd en waren alle pasjes op tijd klaar.  
Verder houd ik de gestopte leden en nieuwe leden nauwkeurig bij. Ook lever ik het ledenbestand 
aan voor de penningmeester, die de gegevens nodig heeft voor de contributie. Voordeel is dat 
Fons nu penningmeester is, zodat er korte lijntjes zijn. Kunnen we onder het avondeten nog wat 
zaken bespreken.  
Ik moet zeggen dat ik steeds meer betrokken raak bij Avanti. Ik raad het andere mensen dan 
ook aan om “iets” te gaan doen bij deze club. Ik ben er ongeveer 4 uur mee bezig elke week, 
dus daar hoef je het niet voor te laten”. 
 
Als hobby’s heeft Marjon fotograferen wandelen en lezen. Met name het fotograferen vindt ze 
erg leuk, waarbij ze veelvuldig foto’s op de computer zet en bewerkt. Ook vindt ze het jureren 
tijdens de zeskamp erg leuk.  
 
Aan Fons vroegen we wat de goede en slechte eigenschappen van Marjon zijn. 
De goede zijn volgens Fons dat ze eerlijk en sociaal is en voor iedereen klaar staat en verder is 
ze een goede moeder. 
De slechte eigenschap van Marjon is volgens Fons dat ze af en toe te perfectionistisch is. 
 
 
Hierna hebben we Marjon nog wat vragen voorgelegd, waar ze als volgt om reageerde: 
 
 
Waar erger je je aan:      Oneerlijkheid 
 
Als je het voor het zeggen had in Nederland Minder bezuinigen op zorg 
 
Welke actualiteit grijpt je op het moment aan Financiële crisis 
 
Naar welke internetsite surf je het meest  Sportlink 
 
Auto       Als het maar rijdt 
 
Stad        Barcelona 
 
Moeilijkste beslissing ooit    Gelukkig nog niet gehad 
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Makkelijkste beslissing ooit    Trouwen met Fons 
 
Hoogtepunt      Geboorte kinderen 
 
Politieke voorkeur     Elke partij heeft wel iets 
 
Televisie      Overspel 
 
Beste muziek      Acda en de Munnik 
 
Beste film      Sonny Boy 
 
Beste boek      Millennium 
 
Eten        spaghetti 
 
Drank       wijntje 
 
Acteur       René van Kooten 
 
Vakantie      Spanje 
 
Met wie zou je graag een avondje gaan stappen Met Frans en Noud (de agenda’s  
       moeten nog worden getrokken!!)  
 
Welke club heeft je voorkeur in de eredivisie Ajax 
 
 
Marjon, bedankt voor je tijd en gastvrijheid.  
We hopen dat de leden van Avanti een beetje een idee hebben gekregen wie de persoon achter 
Marjon is en dat je nog lang als vrijwilliger werkzaam mag blijven binnen de club. 
 
 
       Noud Bouwmans 
 
       Frans van Rozendaal 
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 VERJAARDAGEN DECEMBER  
 
 

01 december Rien de Laat 
  Maikel v. Weert 
02 december Henny de Jong 
03 december Mark der Kinderen 
  Johan v.d. Spank 
05 december Theo Bekers 
  Emiel v. Heesch 
  Jo v. Uden 
  Harold Vervoort 
06 december Rens Boersma 
  Ad Sterks 
07 december Antoon v.d. Broek 
  Henk v.d. Broek 
08 december Albert v.d. Bogaard 
  Frans Brouwers 
  Jeanne Prince 
09 december Mari v. Gorkum 
  Gino Hosewol 
  Kim v. Houtum 
  Jesse v. Loon 
  Rowan Schellekens 
  Luke Veroude 
  Don Voets 
10 december Bjorn Boersma 
  Rein v. Uden 
12 december Kevin Bax 
  Sjef Beekmans 
  Richard v. Loosbroek 
13 december Marco Hoogerbrug 
  Hans v. Roosmalen 
14 december Hans v.d. Brand 

  Kees Kortekaas 
15 december Ad v.d. Meerakker 
  Geert v.d. Oetelaar 
16 december Jeroen Witte 
17 december Paul v.d. Bruggen 
18 december Erwin v.d. Bergh 
  Bert v.d. Moosdijk 
  Els Zomers 
19 december Lex Smits 
  Henk Verhoeven 
20 december Ruud Cromsigt 
  Paul v. Osch 
21 december Sander v. Bergen 
  Harm v.d. Boogaard 
  Jelmer Broks 
  Vera v. Dijk 
  Niels v. Houtum 
22 december Dick Engels 
  Michael Schelle 
  Chris Steenbakkers 
23 december Mark Pijnenborg 
  Jan Verhoeven 
25 december Hans Groenendaal 
  Joop Sporken 
27 december Maicel Manders 
  Marcel Wouters 
28 december Jan Baijens 
30 december Harold v.d. Broek 
  Stan v.d. Hurk 
  Sam v.d. Oetelaar 
31 december Annie Verhoeven 

 
 



 

LEDENMUTATIES 
 
 

NIEUWE LEDEN 
 
PDTD32Q Sarah Ben Ayyada Narcishof 1 6-08-01 
 
 

 
OUD LEDEN 
 
MDPJ24M Pleun Hellings 5-12-95 
GBHC30A Sanne Hellings 3-10-90 
MNPL65J Penny vd Langenberg 7-12-89 
TWXC729 Coby Fransen 12-05-52 
MLRK31R Roland Blommers 7-12-98 
MMWJ90R Serge Blommers 11-01-03 
NXJF51T Levi van Aarle 25-06-05 
MDMM28K Vandi Alieu Mansaray 13-08-74 
LYHD08C Thomas Steenbakkers 22-12-91 
NWRB54N Leyla Mahamud 1-01-89 
MBVK995 Roeland vd Poel 30-07-81 
NQGR74Y Mohamed Mahamud 1-03-88 
LZTJ247 Mandy van Kronenburg 21-02-96 
BXVZ37N Tonnie van Engeland 30-03-77 
FHTQ86O Karlijn Verhagen 9-04-88 
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AON DE TAP 
 
 
 
 
 

 
Is ut auw ok nie opgevalle da er tegewordig bei ut voetballe veul beenblessuures zen Tinus? 
Zoiets vurbaast men ok Klaas, vurral die speulurs van tusse de 20 en 21 jaor. Hoe zu da nou 
komme?  
Ik ha dur al meer gezeet, zu beginne veul te vruug mi voetballe. Es gu ziet s’zaterdigsmergens 
um tien ure, dan staon du speuleurkes, ik noem ut kientjes, al op ut velt, allemaol netjes in tenu. 
En dan meuge, ik kreig af en toe du indruk, dan moete zu, agter dieje bol aon lope. De pappa’’s 
en mamma’’s roepe hart, kom op, vort doen en es ut kan op du goal af.  
Ut zen nog mar keinder van veif of zes jaor. Es du straks twintig zen en zu voetballe nog, dan 
zen die spiere kappot gespeult.  
Ik begreip de bont nie da zoiets toegestaon is. Over enkel jaore kreige we hut buggievoetbal of 
zoiets, ut kan zo nie langer Tinus. Jeugtvoetbal is moi, mar dan vanaf negen of tien jaor.  
Vur diejen ted ginne kompetitie nu du allerkleinste der mini-efjes en efjes.  
 
Waarde ok nor  Rooi gewist Klaas?  
Ik kon ni Tinus, Sinterklaos waar in Skendel en daor moes ik es OPA bei zen. Ik ha wel geheurt 
da wei ,,Kompleet’’ ware, gin blessures en skorsinge. Dus kon Hans over een komplete slektie 
beskikke.  
Gu zieg ut resultaat en es dees zo bleft, dan kan ut nog leuk worre. 
 
      
 
 
       Klaas en Tinus 
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GEEF DE BALPEN DOOR…………….  
 
Naam      Laurens van den Einden     
      
Leeftijd     18      
 
Woonplaats     Schijndel     
 
In het dagelijks leven    student       
 
Elftal      A-2    
 
Positie      Rechtsback / Rechtshalf  
 
Hoe lang voetbal je al?   9 jaar   
 
In het veld heb ik een hekel aan  Gezever langs de kant  
 
Zou graag willen voetballen met  Kevin Strootman  
Waarom:     Wordt echt een goede voetballer!!  
        
Waar zou meer aandacht aan besteed  
moeten worden bij Avanti’31 ?  Trainingsvelden  
         
Andere hobby’s?    Op stap  
 
Wat wil je tegen je trainers/leiders zeggen? Meer met het hele team de kantine in ! 
        
Maak me wakker voor   Gratis vakantie naar de zon met vrienden  
  
 
Nooit meer     Met de bus op vakantie! 
 
Met een miljoen ga ik    Een eigen kroeg beginnen 
    
Toekomstplannen    Rrustig aan  
       . 
Hoe ver ga je komen met je team   Middenmoot 
 
Antwoord op de vraag van degene die  
jou de balpen heeft doorgegeven:  Komt allemaal door Thieu 
        
Heb je een vraag aan degene die van  
jou de balpen krijgt ?    Wanneer die krullen er een keer af ?  
    
Aan wie speel jij de balpen door?  Tim van Geffen 
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RIKKEN EN JOKEREN 
 
 

 
 

 

 

 

 

OP VRIJDAG IN DE KANTINE 

AANVANG 20.00 UUR 

 

INSCHRIJVEN VANAF 19.30 UUR. 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 

Tot in de kantine van Avanti  
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Op donderdag 12 januari start weer het LERC 
darttoernooi. 

 
Inschrijfformulieren liggen achter de bar in de kantine. 
 
Inschrijven als koppel kan tot 30 december 2011. 
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                          LERC  DART TOERNOOI  2012 
 
                   Op donderdag 12 januari 2012 start wederom de dartcompetitie. 
                  Geef je snel op want de inschrijving stopt op 30 december 2011. 
 

     Reglement van inschrijving:     
      Ze moeten allebei ouder zijn dan 16 jaar. 
      Er mag niet van partner gewisseld worden, alleen bij hoge uitzondering, hierover beslist de 

organisatie. 
       Inschrijfgeld bedraagt  10,--  per koppel. 
      Na 30 december 2011 nemen wij geen inschrijvingen meer  
        aan i.v.m. de indeling van de competitie. 
      Geef een naam op als koppel, voor ons makkelijker met indelen. 
      Kruis maximaal 3 datums aan wanneer jullie niet kunnen darten. 
      Het volledige reglement en de competitie indeling krijgen jullie zo spoedig mogelijk. 
      Formulieren inleveren aan de bar in de kantine.         

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

 Naam Koppel  
 Darter 1  
 Adres 
 Postcode... 
 Plaats 

 Tel.nr. .. 
 
 Darter 2  
 Adres 
 Postcode... 
 Plaats 
 Tel.nr. .. 
  
 Wij kunnen vanaf …………. uur darten 
 
 23 februari is donderdag na carnaval 
 12 jan  19 jan  26 jan    2 feb  9 feb  16 feb 
  
 23 feb  1 mar  8 mar  15 mar  22 mar   

 26



 

BILJARTCLUB “EN NOG VIJF….” 
 
 
 
In verband met het lidmaatschap van Bert van de Greef is de volgorde van de wedstrijden wat 
veranderd. Hierdoor kunnen er wel eens mensen op een avond niet biljarten en moeten 
sommige spelers zelfs 2 keer aan de bak. 
Dit zal met de ingang van de tweede competitiehelft echter geheel recht getrokken zijn. 
 
In de afgelopen periode werden de volgende wedstrijden gespeeld. 
 
Dinsdag 25 oktober 
 
Als eerste speelden Leo v. Boxel (36) en Jos v. Heeswijk (70) tegen elkaar. Beide spelers 
begonnen niet hoopvol aan de partij en hadden moeite om in hun spel te komen. Vooral Jos kon 
zijn draai niet vinden. Hierdoor kon Leo een kleine voorsprong nemen en die voorsprong wist hij 
tijdens de gehele partij vast te houden. Jos bleef echter op korte afstand volgen en het werd dan 
ook een spannende eindfase, waarin Leo als eerste zijn 36 caramboles vol wist te maken. 
Doordat Jos in de nabeurt zijn laatste caramboles ook wist te produceren, werd het uiteindelijk 
toch nog een remise. De gemiddelden voor beide spelers waren:  Leo 1.64 en Jos 3.18. 
 
De volgende partij werd gespeeld tussen Bert v. d. Greef (32) en Mari Pennings (34). Bert ging 
in deze wedstrijd als beste uit de startblokken en wist al snel een kleine voorsprong te nemen. 
Beide spelers scoorden echter te weinig om van een goede wedstrijd te kunnen spreken. 
Naarmate de wedstrijd vorderde werd het spel steeds slechter en het werd dan ook snel 
duidelijk dat het een lange zit zou gaan worden. Bert die de gehele wedstrijd de leiding had 
gehad wist op het eind geen bal meer goed te raken. Hierdoor kon Mari de overwinning alsnog 
naar zich toe trekken. Met 34 caraboles in maar liefst 29 beurten kwam hij uit op een 
gemiddelde van 1.17. Bert scoorde met 30 caramboles 1.03. 
 
Hierna speelde Jos v. Heeswijk (70) zijn tweede partij van de avond. Zijn tegenstander was 
ditmaal Cor Geerts (40). Zo slecht als de vorige partij eindigde, zo goed begonnen deze twee 
spelers aan hun wedstrijd. Met uitstekende series van beide spelers gingen zij als een raket van 
start. Vooral Cor was er op gebrand om zijn mindere prestaties van de afgelopen tijd te 
verbeteren. Na een mooie serie van 11 van Jos, wist Cor direct te antwoorden met een serie van 
12. Het was dan ook niet verwonderlijk dat Cor met de zege aan de haal ging. Hij deed dat in 
slechts 15 beurten  en kwam daarmee uit op een gemiddelde van 2.67. Ook Jos speelde met 54 
caramboles en een gemiddelde van 3.60 een goede partij, maar dat was tegen Cor in deze vorm 
niet genoeg. 
 
In de volgende partij speelde Bert v. Uden (40) tegen Leo v. Boxel (36), die ook zijn tweede 
partij van de avond speelde. Bert, die de laatste weken ook zeer matig speelde, begon nu 
redelijk goed aan de wedstrijd. Leo kon in het begin zijn draai niet vinden en moest toezien hoe 
Bert een kleine voorsprong op wist te bouwen. Toch wist Bert zijn goede start geen vervolg te 
geven, waardoor Leo terug kon komen en er zich een spannende wedstrijd ontwikkelde. Door 
een kleine versnelling wist Bert de partij toch nog te winnen. Hij deed dat in 20 beurten en kwam 
daarmee uit op een gemiddelde van precies 2. Leo, die in de nastoot nog 5 caramboles moest 
maken, bleef steken op2 caramboles en behaalde met 32 caramboles een gemiddelde van 1.70. 
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De laatste wedstrijd werd gespeeld door Adrie v. Liempd (38) en Jo v. Uden (32). Beide spelers 
staan hoog op de ranglijst en vooral Adrie speelt tot nu toe een sterke competitie. Toch was het 
begin van de partij duidelijk in het voordeel van Jo, die erg goed van start ging. Adrie 
daarentegen was geen schim van de speler die we de laatste tijd gezien hebben. Jo kon 
hierdoor een mooie voorsprong opbouwen en uiteindelijk de wedstrijd ook verdiend naar zich toe 
trekken. Hij deed dat in slechts 18 beurten, waardoor ook nog 2 bonuspunten bijgeschreven 
konden worden. Adrie behaalde toch nog 30 caramboles en kwam uit op een gemiddelde van 
1.66. Jo scoorde met 32 caramboles net iets hoger nl. 1.77. 
 
 
Dinsdag 1 november 
 
De eerste partij werd gespeeld door Bert  v. Alebeek (65) en Jos v. Heeswijk(70). Op papier de 
twee beste spelers van onze biljartclub. Bert heeft dat in deze competitie echter nog niet waar 
kunnen maken en wachtte tot vandaag nog steeds op zijn eerste overwinning. Door een zwak 
begin van Jos kon Bert al snel een voorsprong nemen en naargelang de wedstrijd vorderde, 
leek de eerste overwinning steeds dichterbij te komen. In de 23e beurt was inderdaad de eerste 
zege van Bert een feit. Met een gemiddelde van 2.83 behaalde Bert de eindstreep. Jos kwam 
met 43 caramboles uit op een voor hem matige 1.87. 
 
De volgende partij werd gespeeld door Mari Pennings (34) en Cor Geerts (40). Cor, die de 
afgelopen week een prima partij speelde, wilde in deze wedstrijd die lijn voortzetten. Mari 
daarentegen wilde zijn goede positie op de ranglijst zomaar niet prijsgeven. Hierdoor ontspon er 
zich een spannende partij, waarin beide spelers elkaar goed in evenwicht hielden. Mede door de 
spanning speelden beide spelers niet hun beste wedstrijd, maar zoals gezegd, de spanning 
vergoedde veel. Het was uiteindelijk Mari die in de 24e beurt als eerste zijn 34 caramboles vol 
wist te spelen. Cor, die in de nastoot nog slechts 1 carambole had te maken, faalde echter 
jammerlijk en moest zodoende de overwinning aan Mari laten. Mari scoorde 1.42 gemiddeld, 
Cor kwam uit op 1.63. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Bert v.d. Greef (32) en Cor Mooy (30). Het 
leek in het begin een makkelijke pot voor Cor te worden. Reden hiervan was dat Bert in deze 
beginperiode geen enkele carambole wist te maken en na 6 beurten nog steeds op 0 stond. Cor 
daarentegen speelde goed geconcentreerd en scoorde met regelmaat zijn punten. Met een serie 
van 8 wist hij Bert op en onoverkomelijke achterstand te zetten. Met de overwinning in zijn 
achterhoofd begon Cor echter minder goed te spelen, waardoor Bert alsnog enigszins terug kon 
komen. Door deze terugval duurde het toch nog tot de 25e beurt aleer Cor zijn laatste punt wist 
te maken. Hierdoor kwam hij uit op een gemiddelde van 1.20. Bert, die in de laatste beurten nog 
goed terugkwam, behaalde met 24 caramboles  0.96. 
 
 
Dinsdag 8 november 
 
De eerste partij die gespeeld werd ging tussen Jos v. Heeswijk (70) en Henk Kanters (24). Het 
was Henk die het beste uit de startblokken kwam en met 7 caramboles in 3 beurten goed op 
weg was. Maar ook Jos speelde deze avond een gedegen partij en wilde na enkele nederlagen 
wel weer eens de smaak van de overwinning proeven. Met goed spel wist hij Henk zodanig 
onder druk te zetten dat deze fouten ging maken en daardoor zijn voorsprong snel zag 
veranderen in een achterstand. Helaas lukte het Jos net niet om binnen de 20 beurten te 
finishen. Met 70 caramboles in 20 beurten kwam hij uit op een moyenne van 3.50. Henk scoorde 
met 18 caramboles 0.90. 
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De volgende partij werd gespeeld door Bert v. Uden (40) en Mari Pennings (34). Beide spelers 
begonnen redelijk goed aan de wedstrijd, waardoor er in het begin zeker van een spannende 
partij kon worden gesproken. Halverwege de wedstrijd begon Mari echter wat minder te spelen, 
wat Bert de gelegenheid gaf om wat afstand te nemen. Zonder tot grote series te komen wist 
Bert toch met regelmatig spel de overwinning uiteindelijk naar zich toe te trekken. Ook hij 
gebruikte hiervoor 20  beurten, wat hem een gemiddelde van precies 2 opleverde. Mari bleef in 
deze partij steken op slechts 23 caramboles en een gemiddelde van 1.15. 
 
Na deze partij speelden Bert v. Alebeek (65) en Bert v.d. Greef (32) tegen elkaar. Bert v. 
Alebeek, die in de afgelopen week zijn eerste zege boekte, wilde dit resultaat graag doortrekken. 
Het was echter Bert v.d. Greef die het sterkst uit de startblokken kwam. Bert wist zich echter 
goed te herstellen en met enkele mooie series wist hij al snel een voorsprong te nemen. Maar 
ook Bert v.d. Greef wilde zich niet zomaar gewonnen geven en deed er alles aan om zijn 
achterstand zo klein mogelijk te houden. Dat lukte vrij aardig, waardoor er een spannende partij 
ontstond, waarin lange tijd niet duidelijk was wie er aan het langste eind zou gaan trekken. Het 
was uiteindelijk Bert v. Alebeek die ook al in de 20e beurt zijn 65 caramboles vol wist te spelen 
en daarmee uitkwam op een gemiddelde van 3.25. Bert v.d. Greef behaalde 28 caramboles en 
een gemiddelde van 1.40. 
 
De wedstrijd van de avond werd gespeeld door Leo v. Boxel (36) en Jo v. Uden (32). Het was in 
deze partij Jo die de hoofdrol voor zich op wist te eisen. Ondanks dat Leo ook een dijk van een 
partij speelde, had hij op deze avond geen schijn van kans tegen een tegenstander die vriend en 
vijand wist te verrassen. In slechts 8 beurten  wist Jo zijn 32 caramboles vol te maken en 
scoorde daarmee het hoogste gemiddelde van de dag nl. 4. En hij behaalde hiermee tevens als 
enige de 2 bonuspunten. Zoals gezegd speelde Leo ook een goede partij, maar moest 
desondanks met een zware nederlaag genoegen nemen. Leo kwam uit op 15 caramboles en 
behaalde daarmee een zeer acceptabel gemiddelde van 1.88. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Cor Geerts (24) en Henk Kanters (24), die 
zijn tweede wedstrijd van de avond speelde. Beide spelers konden maar moeilijk hun ritme 
vinden, waardoor er in het begin maar matig gescoord werd. Cor, die de laatste weken zeker 
niet slecht speelde, kon op deze avond zijn draai niet vinden en moest lijdzaam toezien hoe 
Henk de wedstrijd geleidelijk naar zich toe wist te trekken. Beide spelers kwamen in de 22e beurt 
uit op 24 caramboles en een gemiddelde van 1.09. Dat was voor Henk genoeg om de partij te 
winnen. Voor Cor de zoveelste teleurstelling van deze competitie. 
 
 
Dinsdag 15 november 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Leo v. Boxel (36) en Bert v.d. Greef (32).  
Het was Leo die in deze wedstrijd duidelijk de overhand had en al snel een mooie voorsprong op 
wist te bouwen. Bij Bert wilde het deze avond niet lukken en hij moest zich dan ook met een 
bijrol tevreden stellen. Leo besloot de partij in slechts 16 beurten en behaalde naast de 2 
bonuspunten ook een mooi gemiddelde van 2.25. Bert, die niet verder kwam dan een schamele 
13 caramboles, behaalde 0.81. 
  
In de volgende partij kwamen Bert v. Alebeek (65) en Henk Kanters (24) tegen elkaar uit. Ook dit 
werd een eenzijdige wedstrijd, met Bert v. Alebeek als winnaar en Henk als slachtoffer. Met 
prima spel liet Bert zien dat hij na een moeilijk begin zijn draai gevonden heeft. Na enkele mooie 
overwinningen in de afgelopen weken kwam Bert op deze avond tot zijn beste wedstrijd tot nu 
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toe. In slechts 12 beurten wist hij (mede dankzij een hoge serie van 29) zijn 65 caramboles vol 
te spelen. Wat Henk ook probeerde, hier was geen kruid tegen gewassen en met 11 caramboles 
speelde Henk toch nog een redelijke partij. Bert kwam uit op het hoge gemiddelde van 5.42, 
Henk behaalde 0.92. 
 
De 3e partij van de avond werd gespeeld door Bert v.d. Greef (32) en Cor Geerts (40). Bert, die 
in zijn eerdere partij van deze avond een kansloze nederlaag leed, kon ook in deze wedstrijd 
niet aan zijn gemiddelde komen. Ook Cor, die de laatste weken ook niet erg sterk speelde, had 
moeite om zijn niveau te halen. Wel wist Cor de overwinning te behalen. Hij deed dat in 23 
beurten en behaalde daarmee een gemiddelde van 1.74. Bert kwam in deze partij ook niet op 
dreef en behaalde met 22 caramboles net geen 1 gemiddeld, nl. 0.97. 
 
De laatste wedstrijd van de avond werd gespeeld door koploper Adrie v. Liempd (38) en Mari 
Pennings (34). Beide spelers maakten er een spannende partij van, waarin lange tijd niet 
duidelijk was wie er aan het langste eind zou gaan trekken. Het was Adrie die als eerste zijn 38 
caramboles vol wist te maken, en omdat Mari in de nastoot bleef steken op 4 caramboles kon 
Adrie weer 10 punten aan zijn totaal toevoegen. Adrie behaalde een gemiddelde van 1.73. Mari 
kwam met 30 caramboles uit op 1.36. 
 
 
Hierna volgt de stand. 
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15-11-2011 CARB CARB TOT AANTAL PLAATS
GESP VOOR TEGEN BEURT GEW VERL GEL PUNT GEM CARB

M.PENNINGS. 9 273 275 181 6 3 86,29 1,51 34,00 1
A.v.LIEMPD. 8 292 242 153 6 2 84,84 1,91 38,00 2
C.GEERTS. 10 327 362 205 4 6 83,75 1,60 40,00 3
J.v.HEESWIJK. 9 546 291 180 5 3 1 82,00 3,03 70,00 4
J.v.UDEN. 8 224 289 144 5 3 76,00 1,56 32,00 5
B.v.UDEN. 8 274 264 147 5 3 74,50 1,86 40,00 6
L.v.BOXEL. 8 242 280 135 3 4 1 73,22 1,79 36,00 7
B.v.ALEBEEK. 8 411 260 159 3 5 65,23 2,58 65,00 8
B.vd.GREEF. 8 191 337 170 7 1 59,69 1,12 32,00 9
H.KANTERS. 7 136 267 139 3 3 1 58,67 0,98 24,00 10
C.MOOIJ. 7 173 222 153 3 4 57,67 1,13 30,00 11

EN NOG VIJF
STAND BILJART-COMPETITIE 2011 - 2012

LIBRE

 

  

   
  



 

 32

     Club van 100 
 

   
 
Ook dit jaar organiseert de Club van 100 weer de traditionele 
 

 

Kienavond 
 
 
Deze kienavond wordt georganiseerd voor  ALLE  dames van Avanti : 
De damesleden, moeders, echtgenotes en vriendinnen van leden, bestuursleden,  
leden van de Club van 100, supporters enzovoort. 
Kortom, voor alle dames die op enigerlei wijze iets te maken hebben met Avanti. 
Ook dit jaar zal deze kienavond weer gehouden worden tussen Kerstmis en Nieuwjaar 
en wel op 

    Dinsdag 27 december 2011 

 
De avond wordt gehouden in de kantine van Avanti,  aanvang 20.00 uur.  
Zorg dat je op tijd aanwezig bent, want  VOL=VOL !! 
 
Voor het luttele bedrag van vijf euro word je de hele avond voorzien van een hapje en 
een drankje én maak je kans om met één van de talloze, leuke prijzen naar huis te gaan
 
Dus dames, houd deze avond vrij. Wij hopen op een grote opkomst !                                              

 
 

.   



 

 
puzzel 
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