
JAARVERSLAG ACTIVITEITEN COMMISSIE 2017/2018  

 

Bij deze kijken wij graag terug naar de activiteiten die door de AC in het 
afgelopen seizoen zijn georganiseerd 
 
Pleebekshow 
 
Op de avond van de Pleebekshow is De Spil altijd heel snel gevuld met publiek 

alleen het aantal acts valt de laatste jaren wat tegen en het activiteiten 

commissie moet er had aan werken om inschrijvingen te krijgen. Maar op het 

laatste moment zijn er altijd genoeg acts om de avond door te laten gaan. Dit 

jaar hadden wij 7 acts die gepresenteerd werden door Glenn Nederstigt. De  

juryleden waren spelers van het zaterdag elftal. De eerste prijs ging naar The 

Muppet Show (Jelle Vleugel en Niels van Meurs) tweede prijs was voor Het 

Tieten Lied (Eva Hoogkamer en Pien Warmerdam) derde prijs ging naar De 

Gebakjes (Bram Mulder en vrienden). De aanmoedigingsprijs was voor The Lazy 

Song (Lonni de Groot en vrienden). 

 

Kerstkien 
 

Zoals voorgaande jaren is deze Kerstkienavond voor jong en oud en het blijft 

een gezellige avond. De prijzen waren weer beschikbaar gesteld door de vele 

sponsors, of zelf gemaakt door een enthousiaste groep vrijwilligers binnen Van 

Nispen en Coby de Haas en de Beukenlaan dames. Dit jaar een nieuw 

onderdeel bij de Bingo – bij een ronde waren alle prijzen ingepakt en dus wist 

niemand welk prijs hij of zij van de tafel meenam, dit bleek een hilarisch 

onderdeel te zijn.  

De loten verkoop gaat, gezien dat wij wel een klein dorp zijn, redelijk goed 

maar zou altijd beter kunnen. De prijzen zijn het meer dan waard. 

 

 

Medewerkers avond 

 

Dit jaar hadden wij als thema Top Pop. En ontzettend leuk in elkaar gezet 

avond.  



De mannen hadden een muziekquiz gemaakt en de Stropers kwamen om een 

muzikale draai aan de quiz te geven! (Een quiz in welk form dan ook blijkt altijd 

een winnaar te zijn). De happen kwamen van sponsor De Ruigenhoek. Kortom 

een gezellig en geslaagde avond. 

   

Kees Bartels Toernooi 

 

Het Kees Bartels Toernooi bij Van Nispen heeft dit seizoen alle records 

verbroken. 

Dat het evenement zeer populair is in De Zilk en ook ver daarbuiten was al 

duidelijk bij de inschrijvingen. Vorig jaar was dit toernooi binnen 1 week 

volgeboekt, dit jaar binnen nog geen 6 dagen.  

En nog meer records werden verbroken, het aantal bbq-ende, in de derde helft, 

steeg dit jaar van 330 naar 425.   

Het was zeer gezellig op het Van Nispen terrein, de bekende VN-dj’s namen 

plaats in de vrachtwagen en het feest ging los. En dat op z’n Kees Bartels: bij de 

klanken van ‘The Night train’ gingen de tafels, stoelen, ladders dansend de lucht 

in. Wat een gezelligheid, wat een saamhorigheid. 

 

Wisseling in de commissie 

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van Johan Houdijk en Eva van Dijk. 

Johan heeft vele jaren deel uitgemaakt van de activiteiten commisssie en had 

de laatste jaren onder anderen voornamelijk de taak om het Kees Bartel 

toernooi in goede banen te leiden en dat heeft hij fantastisch gedaan. Om deze 

taken over te nemen is Mark van Saase bij de commissie gekomen. Eva van Dijk 

was maar kort bij de commissie maar wegens gezinsuitbreiding naast en drukke 

baan besloot zij dat deze taak erbij net iets te veel was. 

Voor Eva in de plaats is Eva Hoogkamer ons team komen versterken. 

Alida de Groot heeft ook aan gegeven eind 2018 te stopen en voor haar in de 

plaats is Sam van Alkemade bij de commissie gekomen. 

Welkom Mark, Eva en Sam! Het is fijn om jonge mensen met frisse ideeën 

bereid gevonden te hebben om de activiteiten in de toekomst te organiseren. 

 

Natuurlijk waarderen wij ook alle hulp van vrijwilligers die er mede voor zorgen 

dat onze activiteiten kunnen slagen. 

 

De Activiteiten commissie 
 


