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Inleiding 
Waarom deze Nieuwsbrief? A.S.C. De 
Volewijckers heeft al een website en een 
Facebookpagina, maar er gebeuren binnen 
onze club zoveel dingen dat een aparte 
maandelijkse Nieuwsbrief zeker zinvol is. Het 
bestuur kan dan ook nieuwtjes en vragen 
kwijt die anders geen plekje krijgen. En we 
hebben natuurlijk graag betrokken en 
geïnformeerde leden! Veel leesplezier! 

Terugblik op feestelijke wederopstanding 
(24 augustus) 

Hoewel de voortekenen ons niet gunstig 
gezind waren – door blikseminslag waren alle 
technische installaties op het sportcomplex 
de dagen ervoor uitgeschakeld – is zaterdag 
24 augustus een onvergetelijke dag 
geworden. De wederopstanding van De 
Volewijckers is groots en muzikaal gevierd 
met vele coryfeeën, leden en oud-leden. 
Diverse media hebben van deze gebeurtenis 
verslag gedaan. Het kan niemand in Noord 
zijn ontgaan dat de groen-witte vlag weer 
wappert op de Buiksloterbanne! 

Jongsenioren competitie 2019-2020 
De Volewijckers heeft een elftal met spelers 
onder de 19 jaar ingeschreven voor de Univé 
Jongsenioren Competitie. Deze competitie 
biedt geselecteerde jeugdspelers mogelijk-
heden om op niveau wedstrijden te spelen en 
ervaring op te doen. De wedstrijden vinden 

op de dinsdag plaats en de spelers blijven 
gewoon trainen bij hun elftal van De 
Volewijckers.  

Nieuwe kleding (met vertraging?) 

Het is mogelijk dat niet elk lid bij de opening 
van het nieuwe voetbalseizoen meteen in het 
groen-witte tenue kan spelen. Door de 
enorme toeloop van nieuwe leden en omdat 
de Spaanse maatjes wat blijken af te wijken 
van de Hollandse, zijn er wat problemen bij 
de tijdige levering van nieuwe shirtjes en 
broekjes opgetreden. Graag ieders begrip 
daarvoor. Het uitdelen is een grote klus en we 
doen ons uiterste best om alles snel voor 
elkaar te krijgen! 

Lustrum (1920-2020) 

Na dit jaar van de wederopstanding vieren we 
volgend jaar alweer het 100ste geboortejaar 
van De Volewijckers. Er gaat binnenkort een 
werkgroep aan de slag om dit heuglijke feit in 
november 2020 groots te vieren. Jullie horen 
daar de komende maanden zeker meer over. 
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Hulp bij opzetten vrouwenafdeling! 

Wij willen al jaren een volwaardige meisjes- 
en vrouwenafdeling opzetten. Momenteel 
trainen wel enkele meisjes op onze velden, 
maar wordt er niet in competitieverband 
gespeeld.  Dankzij de connecties van Andries 
Jonker gaat Sandra Awondatu De 
Volewijckers helpen bij het opzetten van een 
meisjes- en vrouwenafdeling. Awondatu is 
wereldwijd (o.a in Australië) werkzaam 
geweest op het terrein van technische 
ondersteuning van spelers en clubs. Welkom 
Sandra en veel succes!  

Sleutelhanger: leuk gadget! 

Ja, hij is er! Wie wil nou niet een 
sleutelhanger van De Volewijckers aan 
zijn/haar sleutelbos hebben hangen? De 
hanger is in de kantine voor 4 euro te 
verkrijgen. Op = Op. Ook een leuk gadget 
voor je vriend of vriendin! En je steunt de club 
er ook nog financieel mee. 

Nieuwe penningmeester per november 

Lex Ordelman is zich aan het inwerken om 
onze nieuwe penningmeester te worden. 
Onze huidige penningmeester, Robin 

Rozenberg, heeft aangegeven zijn taak in 
november neer te leggen. Succes Lex, en 
Robin alvast hartelijk dank! 

Naschoolse opvang 
Het bestuur is in onderhandeling met Woest 
Zuid, een organisatie voor buitenschoolse 
opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Het 
is de bedoeling dat Woest Zuid het complex 
door de weeks mag gebruiken tussen 15.00 
en 18.00 uur. Welke visie heeft Woest Zuid?  
“Wat je als kind leert, neem je mee voor de 
rest van je leven. Woest Zuid wil kinderen 
weer in beweging brengen in de grote stad. 
Op een speelse manier, met veel plezier. 
Samen met de kinderen uit de buurt. 
Voetballen op een pleintje, hutten bouwen, 
slootje springen. Vrienden maken, ruzie 
hebben. Uitgeragd en modderig thuis-komen. 
Hoe krijgen kinderen daar nog de kans voor in 
de grote stad?” 

Het is de bedoeling dat de samenwerking 
tussen De Volewijckers en Woest Zuid start 
per januari 2020. 

Vele handen maken … 
Wij kunnen altijd extra helpende handen 
gebruiken, maar door de explosieve groei van 
het aantal nieuwe jeugdleden is alle hulp nu 
extra welkom. Heb je tijd en interesse? Bel 
of mail dan een van de bestuursleden! 
De e-mailadressen staan op de website. 
Alvast enorm bedankt. WIJ zijn immers 
samen De Volewijckers. 

Meer lezen over A.S.C. De Volewijckers? 
Volgs ons dan ook op Facebook:  
facebook.com/ascdevolewijckers/ 

https://www.facebook.com/ascdevolewijckers/
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