
Nieuwsbrief RKZVC, maart 2015, nummer 8 

Website RKZVC: www.rkzvc.nl Twitter RKZVC: https://twitter.com/RKZVC  

 
 
 

Inhoud Agenda 
Vrijdag 13 maart Vrijwilligersavond 20.30 
Dinsdag 17 maart Ideeënavond hoofdveld 21.30 
Maandag 20 april Kruisjassen 20.00 
Za-zo 23 / 24 mei Seesing Tournament (Pinksteren) 
Maandag 25 mei Verenigingsdag 
Dinsdag 26 mei Start opruimen rondom hoofdveld 
Maandag 1 juni Start aanleg kunstgras 
Weekend 11 juli De Voorzet (onder voorbehoud) 
Vrijdag 24 juli Oplevering Kunstgrasveld 

1 Vrijwilligersavond vrijdag 13 maart 20.30 
2 Vrijwilligers gevraagd 
3 Dinsdag 17 maart 21.30 Ideeënavond acties hoofdveld! 
4 Clubgebouw: kelder en terras 
5 Nieuws van het bestuur 
6 Lageschaar Mechanisatie nieuwe shirtsponsor RKZVC C2 
7 Presentatie kunstgras 23-2-2015 
8 RKZVC 7 en Facebook 
9 Stand kruisjassen 
10 Bezoek aan website van RKZVC 

 

1 Vrijwilligersavond vrijdag 13 maart 20.30 

Ook dit jaar willen wij alle vrijwilligers 
die zich inzetten voor RKZVC 
bedanken voor hun inzet en moeite. 
RKZVC draait volledig op vrijwilligers 
die zich met hart en ziel inzetten om 
de accommodaties en velden te onderhouden, teams te 
leiden, training te geven, tegenstanders te ontvangen en 
nog veel meer! Daarom nodigt RKZVC alle vrijwilligers uit 
om met elkaar een gezellige avond te beleven met een 
lekker drankje erbij. Want wij vinden dat iedereen het 
geweldig doet! 
Iedereen die op welke manier dan ook zijn of haar best 
doet voor de club, is van harte uitgenodigd inclusief 
aanhang op vrijdag 13 maart om 20.30 in de kantine op 
onze eigen Greune Weide. 
De activiteit zelf is een geheim van de activiteiten-
commissie en moet een verrassing zijn. 
Groeten van de Activiteiten Commissie 
 

2 Vrijwilligers gevraagd 

Zoals een ieder wel weet, is het ook voor een club als 
RKZVC steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te 
vinden. Bij het inzetten van vrijwilligers doen we al een 
beroep op onze leden. Dat zal in de toekomst meer 
worden. Veel leden doen al het nodige voor RKZVC maar 
ook een heel aantal anderen niet. 
Om dit probleem te bespreken met onze leden heeft het 
bestuur er voor gekozen om dit per seniorenelftal aan de 
orde te stellen. 
Er is een lijst gemaakt op 4 vakgebieden / hoofdgroepen 
(onderhoud / voetbaltechnisch / kantoorwerk (zoals PR) 
/ bestuur- en commissiezaken). Deze 4 gebieden zijn op 
hoofdlijnen omschreven en zullen worden voorgelegd 
aan de leden. Tevens gaan wij per elftal inventariseren 

wat een individueel lid voor de club zou kunnen / willen 
doen. Met ieder seniorenelftal wordt in de 2e helft van 
maart een gesprek gepland. De bijeenkomst zal naar 
verwachting niet langer dan een half uur duren. 
Als bestuur hechten wij er veel waarde aan dat elke 
speler er bij de bijeenkomst van zijn tea is! We doen een 
moreel beroep op onze leden tot het verrichten van 
vrijwilligerswerk. 
Ook zal aan ouders van jeugdleden en supporters een 
brief (met formulier) gestuurd worden met de vraag of 
zij wat willen doen voor RKZVC. 
Er is veel vrijwilligerswerk; de noodzaak hiervoor is hoog. 
 
3 Dinsdag 17 maart 21.30 Ideeënavond!  

Nu het natuurgras op ons hoofdveld plaats gaat maken 
voor kunstgras zijn er in de wandelgangen al vele ideeën 
ontstaan over acties die we op het “oude” hoofdveld 
kunnen laten plaatsvinden. Tijdens de verenigingsdag 
(2e Pinksterdag / 25 mei 2015) willen we een mooie actie 
(of enkele acties) houden. Om de wilde ideeën te 
concretiseren, is er een “Ideeënavond” gepland. 
Op dinsdagavond 17 maart vanaf 21.30 uur kan een ieder 
die een goed idee heeft en wil helpen met uitvoering 
hiervan, dit idee delen met de Activiteiten Commissie en 
het bestuur. Op deze avond zijn 2 leden van de AC 
(Dennis Krabbenborg en Norman Rouwhorst) en 3 leden 
van het bestuur (Laurens Donderwinkel, Richard 
Hendriksen en Joris Wassink) aanwezig om de plannen 
aan te horen. We hopen dat we positief verrast worden! 
 
NOOT: We willen het enthousiasme bij onze leden niet 
remmen, maar ideeën in de lijn van het rijden met zware 
voertuigen, met hoge snelheid, met veel vervuiling en 
met ongekend veel lawaai, kunnen we in het kader van 
veiligheid en milieuaspecten niet ten uitvoer brengen. 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
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4 Clubgebouw: kelder en terras 

• De besprekingsruimte in de kelder gaat verhuizen naar 
het jeugdhonk (deze gaat op de zaterdag dicht). De 
oude besprekingsruimte kan dan benut worden voor 
opslag (is een wens van Carina).  
Uiteraard kan de jeugd de “nieuwe” bespreekruimte 
benutten als daar behoefte aan is. 

• Verderop in deze nieuwsbrief staat een uitgebreid 
verslag van de presentatie op maandag 23 februari 
over de aanleg van kunstgras komende zomer. Het 
bestuur heeft besloten om te onderzoeken of aanleg 
van een terras aan het clubhuis haalbaar is. 
Een impressie van “hoe het zou kunnen worden” is in 
de plaatjes hieronder weer gegeven. 
Let wel: het gaat om onderzoeken of het mogelijk is! 

 
 

 
 

 
 

Ook wordt de mogelijkheid van een 
tassenberging mee genomen zodat 
de puinhoop van tassen, zoals die 
er nu soms in de hal is, niet meer 
voorkomt (foto is enkele weken 
geleden genomen). 
 
 
 

5 Nieuws van het bestuur 

 Er is een 2e gesprek geweest tussen 
RKZVC, KSH en vv Mariënveld over 
verdere samenwerking. Er is gespro-
ken over het formeren over een 
centrale jeugdafdeling. Afhankelijk 
van de reacties van de verenigingen 
zal er een vervolg komen. 

 We gaan vier kleine goals (met zwenkwielen en draag-
beugels) + één grote goal (met zwenkwielen en draag-
beugels) aanschaffen (deze zijn kunstgrasproof). 

 Volgend jaar komt er een 2e selectie met “het 2e van 
nu” en de jongere spelers van het huidige 3e die 
potentie hebben om in het 2e te spelen. Het 3e zal niet 
meer als prestatieteam fungeren. In februari is hierover 
met betrokkenen overlegd om te bezien hoe e.e.a. 
invulling kan krijgen. 
Ook zal er goed gekeken worden of we volgend jaar 
weer met 7 seniorenteams de competitie in moeten / 
kunnen gaan. Het is momenteel vaak “harken” om bij 
elk team voldoende spelers bij elkaar te krijgen en dat 
levert nogal wat frustratie op. 

 Er is een spelersraad samengesteld voor de jeugd (D 
t/m A). 

 Besloten is om voor volgend seizoen een VOG 
(Verklaring Omtrent Gedrag) van alle trainers en leiders 
op te vragen. De VOG wordt door de gemeente 
afgegeven. Als een leider of trainer geen VOG ter 
beschikking wil stellen, dan kan degene niet meer met 
de jeugd van RKZVC werken. Zaak is om hier 
consequent in te handelen. 

 De basisschool in Zieuwent krijgt een continurooster. 
We willen dan ook op de middagen gaan trainen. 
Uiteraard moet er rekening gehouden worden met 
kinderen uit Mariënveld (hebben nog geen continu-
rooster). We kunnen geen trainingen geven op 
momenten dat spelers uit Mariënveld niet kunnen 
omdat ze naar school moeten. 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
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6 Lageschaar Mechanisatie shirtsponsor RKZVC C2 
Lageschaar Mechanisatie is de nieuw shirtsponsor van 
RKZVC C2. Het bedrijf handelt in nieuwe en gebruikte 
tractoren en machines maar doet ook reparaties en 
onderhoud, eventueel aan huis. Op de foto overhandigt 
René Doppen bloemen aan Laurens Lageschaar. 

 

7 Presentatie kunstgras 23-2-2015 
Op maandag 23 februari werd door Johnny Cuppers 
namens RKZVC en Aaldert Hooijer namens Antea een 
presentatie gegeven over de aanleg van kunstgras 
komende zomer in Zieuwent. Tijdens de presentatie 
werd veel informatie gegeven over de voorgeschiedenis 
en de technische details. Aan het eind van de avond werd 
het contract voor de aanleg van het kunstgras veld 
getekend. Bij deze een samenvatting van de 
belangrijkste informatie die gegeven is. 
 

Voorgeschiedenis 
Hebben we wel kunstgras nodig? 

 
Om een antwoord op deze vraag te geven, werd 
bovenstaande foto getoond. Dit is een foto van het 2e 
veld in het seizoen 2013-2014. In deze toestand bevond 
het 2e veld zich de laatste jaren in het voorjaar  

regelmatig. Dit komt mede door de overbezetting op 
alle velden wat in het volgende schema werd getoond. 
Totaal 
uren 

Trainin- 
gen 

Wed- 
strijden 

Diver- 
sen 

Alles 
totaal  

veld 1 82 260 33 375 
1515 veld 2 267 156 19 442 

veld 3 646 3 50 699 
 

Er van uitgaande dat bij “gewoon” gras het maximum 
ongeveer 250 uur per jaar is, zal het duidelijk zijn dat bij 
RKZVC de belasting van de velden veel te hoog is. 
Daarom is het ook niet verwonderlijk dat de velden er na 
de winter belabberd bij liggen. 
 

In 2003 ging RKZVC voor het eerst naar de gemeente 
vanwege de slechte staat van de velden en vroeg om een 
4e veld. De jaren er na gingen er geregeld opnieuw 
brieven naar de gemeente om een oplossing, maar 
telkens weer ontbraken de financiële middelen.  
In het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad in 
2014 stelde het CDA dat er eigenlijk in elk kerkdorp 
kunstgras zou moeten liggen. Dit was voor RKZVC het 
sein om de oude wens opnieuw op te pakken. 
In mei werd daarom een kunstgrascommissie opgericht, 
waarin Laurens Knippenborg, Laurens Donderwinkel, 
Joris Wassink, Johnny Cuppers, Martin Heemskerk 
(adviseur) en in latere instantie Jan Cuppers zitting 
namen. Offertes van bedrijven werden opgevraagd op 
basis waarvan een investeringsoverzicht naar de 
gemeente werd gestuurd. 
Op de afgelopen jaarvergadering werd het plan door de 
leden goed gekeurd en de gemeente nam een bedrag op 
in de begroting voor 2015. Op 4 november keurde de 
gemeenteraad de begroting goed en daarmee ook het 
gereserveerde bedrag voor de aanleg van kunstgras bij 
RKZVC. 
Na een gesprek eind november kreeg RKZVC de 
goedkeuring van de gemeente om over te gaan tot 
aanschaf, waarbij werd aangetekend dat het onderhoud 
bij de gemeente (lees Hacron) diende te blijven.  
 
Eisenpakket 
Er werd een eisenpakket samengesteld op basis waarvan 
6 bedrijven een offerte in dienden. Enkele onderdelen 
van dat eisenpakket: 
• Afmeting (totaal 8951 m2) 
• FIFA certificering 
• Garantie 15 jaar 
• Reclameborden blijven in gebruik (demontabel) 
• Bedrijven moesten aangeven wat RKZVC zelf kan doen 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
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De ingediende offertes verschilden nogal qua uitvoering, 
waardoor een goed vergelijk niet mogelijk bleek. Daarom 
werd er een verbeterd eisenpakket opgesteld, 
bestaande uit een uitgebreid bestek en bijbehorende 
tekeningen. Met dit als basis werd de 6 gevraagd om hun 
offerte te herzien. Naast de betere beschrijving van een 
en ander werd besloten om de maximale afmetingen van 
het veld, 105x69 m, te verkleinen tot 104x68 m. Dit was 
nodig omdat de uitloop op dit moment niet overal de 
voorgeschreven 4 m is. Dit zou betekenen dat de strenge 
FIFA keuring niet zou worden gehaald. Bovendien werd 
besloten het ‘olympiade’  model, waarbij de afrastering 
aan alle zijden een knik vertoont, niet te handhaven. Dit 
geeft iets meer ruimte om met voertuigen rondom het 
veld te kunnen rijden. Door ook de hoeken af te ronden 
ontstaat meer ruimte voor voertuigen die straks   niet 
meer op het veld mogen. 
 
De hoeken worden afgerond. 

 
De opbouw van de constructie zelf is in de volgende 
tekening te zien. 

Grofweg is de opbouw: 
• Huidige veld wordt 30 cm diep afgraven. 

• Zandlaag van 36 cm(onderin komt de drainage te 
liggen) 

• Sporttechnische laag bestaande uit granulaat van 10 
cm dikte 

• Kunstgrasmat 6 cm, gevuld met 1 cm zand en 3 cm 
rubber (nieuwste type vezel; robuust 365 micron dik). 

 

 
 
Rondom zal binnen de 
omheining 50 cm verhard 
worden en 150 cm er buiten. 
De verharding buiten de 
omheining zal 10 cm lager 
komen te liggen zodat 
weggeblazen bladeren en vuil 
niet eenvoudig terug het veld 
op waaien. De omheining zelf 
zal 110 cm hoog worden (voor 
de tribune 95 cm).  
 
Keuze type kunstgras 
Er zijn veel types kunstgras (dik of dun, met variatie in 
aantal sprieten per m2) en vulmateriaal (rubber of kurk). 
Het voordeel van een dikke spriet lijkt een langere 
levensduur te zijn. Vanwege de onzekerheid over de 
duurzaamheid en vanwege de veel hogere prijs, is 
besloten om geen kurk te gaan gebruiken.  
 
In december en januari heeft de 1e selectie op 
verschillende soorten kunstgras getraind om zo de 
eigenschappen van de diverse velden te kunnen 
beoordelen. Daarbij keken ze naar stuit- en rolgedrag 
bal, wendbaarheid spelers, maken van slidings 
(eventuele brandwonden), veerkracht, benadering 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
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natuurgras, oordeel keeper (afzet, vallen) en bestand 
tegen schade / slijtage. Het eindoordeel was als volgt: 
Gendringen 6,6; Ruurlo 6,7; Winterswijk 7,3; Oene 8,0. 
 
De voorkeur van de 1e selectie bleek ook die van de com-
missie: het veld dat in Oene door Antea werd aangelegd. 
Deze mat heeft een Diamond Blade vezel van 365 micron 
(het nieuwste type) en is ingestrooid met rubber. Er 
wordt vanuit gegaan dat de kunstgrasmat 15.000 uur 
mee kan gaan voordat ze moet worden vervangen. 
 
De aanleg en vrijwilligerswerk 
De voorlopige planning voor de aanleg ziet er als volgt 
uit (groen gearceerd is vrijwilligerswerk): 

Maandag 25 mei (2e 
pinksterdag): 

Evt. afscheidsacties op veld 

Dinsdag 26 en 
woensdag 27 mei: 
  
  

Reclameborden inclusief rails 
verwijderen 

Toegang achterzijde maken 
en aanplant opruimen. 

Doelen en cornervlagpotten 
verwijderen en opslaan 

Donderdag 28 t/m 
zaterdag 30 mei: 
  

Leunhekwerk en tegelpad 
verwijderen 

Doelen schilderen voor 
hergebruik. 

Maandag 1 juni 2015 Start aannemer 

??? (aan te geven 
door aannemer) 

Aanleg tegelpad en hard 
maken doelenopslag 

??? (aan te geven 
door aannemer) 

Ophangen reclameborden 
door vrijwilligers 

Vrijdag 24 juli 2015 Opleveren veld 

 
Zo ziet het er momenteel uit. 

 
 
 
 

Eerst wordt de bovenlaag afgraven. 

 
Dan wordt de drainage aangelegd 

 
Zand- en granulaatlaag van 36 cm respectievelijk 10 cm 
aanleggen en vlak maken 

 
De kunstmat uitrollen en aan elkaar lijmen 

 
 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
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Rubber instrooien en klaar voor gebruik. 

 
 

Het gebruik 
Het trainingsschema zal zo gemaakt worden dat er niet 
meer op het 2e veld getraind wordt. Het kunstgras zal 
waarschijnlijk ca. 1000 uur per jaar bespeeld worden. 
Dat betekent dat er voor de andere velden samen ca. 500 
uur per jaar over blijft, waardoor het 2e veld ook in het 
voorjaar goed bespeelbaar zal zijn. Alle teams, m.u.v. de 
lagere elftallen, zullen minimaal 1x per week op het 
kunstgras trainen. 
 

Er zullen instructiebijeenkomsten komen voor trainers / 
leiders waarbij wordt gewezen op de do’s en don’ts. Om 
een voorbeeld te geven: men moet zo min mogelijk zand 
vanaf het natuurgras mee slepen naar het kunstgras. Dat 
betekent o.a. van kleedkamer naar kunstgras over de 
tegels lopen (niet schuin over het trainingsveld) en voor 
een wedstrijd op het kunstgras zelf warm lopen. 
 
Het onderhoud 

 

 
• Essentie: het veld schoon houden en zorgen dat de 

infill op niveau blijft. 

 
• Dagelijkse werkzaamheden: borstelen, slepen, 

herverdelen infill, kwetsbare plekken aanvullen 
• Specialistisch onderhoud (door Antea Group): los 

woelen van infill en diepreinigen van kunstgrasmat. 

 
 
Bespeling onder winterse omstandigheden 
Kunstgras en vorst: 
• Het product kunstgras is in beginsel vorstbestendig; 
Kale of droge vorst: 
• Is voor het veld geen probleem; 
• Bij opdooi niet bespelen. 
Sneeuw: 
• Een besneeuwd veld niet bespelen; 
• Geen zout of pekel gebruiken; 
• Sneeuw mag en kan geruimd worden, hetzij door 

Antea Group of onder toezicht van Antea Group. 
 
 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
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Kwetsbare punten: 
• Het verslepen van rubber infill 
• Het beschadigen van de naden 
• Het beschadigen van de hechting van de vezels 
 
Ondertekening contract 
Nadat er in de rondvraag een aantal vragen werden 
beantwoord, ondertekenden Aaldert Hooijer namens 
Antea en Erik Klein Goldewijk, Ruud Donderwinkel en 
Han Rouwhorst namens de SAR (Stichting 
Accommodatie RKZVC) het contract. 

 
Hierna feliciteerden Aaldert Hooijer en Johnny Cuppers 
elkaar. 

 
 

8 RKZVC 7 en Facebook 
Dit jaar speelt RKZVC 7 voor het eerst sinds lange tijd 
weer met 7 seniorenteams in de competitie. RKZVC 7 
bestaat uit jonge spelers. De meesten voetbalden vorig 
seizoen bij de junioren en zij hebben er zelf een vijftal bij 
gezocht zodat ze een eigen team hebben die veel met 
elkaar optrekken. Een jong team met een eigen sfeer en 
humor. Ze hebben een Facebook pagina ingericht waarin 
ze ook op geheel eigen wijze de wedstrijdverslagen 
publiceren met de nodige humor. Volgens eigen zeggen 

is het wedstrijdverslag soms op de zaterdagavond al 
bijna klaar. Hun Facebook pagina is te vinden via de 
volgende link. Door op google te zoeken naar seubn is de 
pagina gemakkelijk te vinden. 
Een voorbeeld van zo’n wedstrijdverslag staat hieronder 
(NVC 2 – RKZVC 7: 1-2). 
 
Søwent Seubn neemt de punten weer mee naar Zieuwent. 

Na een voor sommige iets te gezellige avond (lees: 
weinigen lagen er voor 4 uur in) was het vanmorgen 
alweer vroeg dag. Half 9 moesten de helden van de 
velden zich alweer melden op de Greune Weide. Dit 
bleek voor sommigen ook wat te vroeg, Kaaster en Derks 
versliepen zich en daardoor moest Derks keepen 
vandaag. 
Na een lange toeristische route richting Netterden 
kwamen we terecht op een accommodatie waarvoor de 
Sovjet-Unie de inspiratiebron geweest leek te zijn. Oude, 
verroeste lichtmasten (zie de foto's) staken hoog boven 
de gebouwen uit. 
Na een lacherige warming-up (zie wederom de foto's) 
begonnen de helden van de velden wat onzeker aan de 
eerste helft. 

Een paar fouten werden gemaakt waardoor tweede van 
NVC een paar levensgrote kansen hadden. Derks (a.k.a. 
Manuel Neuer) en de lat brachten redding. Hierna ging 
het mondjesmaat beter met het seubnde: Beernholder 
schoot ge-wel-dig, van 30 meter op de lat en Baksteen 
Bas kreeg wederom een 1-op-1 kans en miste deze 
wederom. Hierna maakte Bas een actie en schoot weer 
op het goal, de keeper stond op het verkeerde been en 
kon dit schot daarom niet keren. Even later kopte Tillas 
een corner van Toefken (die het tweede afzegde voor het 
seubnde, uiteraard een goede keuze) binnen en met de 
rust stond het 0-2 voor Søwent Seubn. In de rust nam 
Thunder, die na 5 minuten uit was gevallen, de 
handschoenen over van Derks. 
 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
https://www.facebook.com/zieuwent7
https://www.facebook.com/zieuwent7/photos/pcb.437748859713951/437743889714448/?type=1
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Na de rust werd Netterden beter, kreeg Søwent gele 
kaart na gele kaart en stond het vrijwel de hele tweede 
helft met 10 man. Kaaster slalomde als een Ascona in de 
zomer door de verdediging van NVC maar van een schot 
kwam het niet. Stef schoot even later wel, maar dit schot 
vond geen goal, zelfs geen vangnet. Een dubieuze 
penalty werd hierna toegerekend aan NVC. Thunder wist 
deze in eerste instantie nog buitenaards te keren, maar 
uit de rebound scoordde NVC alsnog de 
aansluitingstreffer (ook wel de Anschlusstor genoemd). 
Hierna kabbelde de wedstrijd richting het einde, kreeg 
NVC nog een paar kansjes, counterde Søwent nog een 
paar keer en nam het doel nog een aantal keer onder 
vuur maar echt gevaarlijk werd het niet meer voor beide 
goals. De eindstand werd dus ook 1-2 voor de Söwentse 
grootmacht. Punten in de kattenbak en de toeristische 
tour werd weer gereden, dit keer met tussenstop bij de 
McDonald's. 
En noo is 't tied veur ne poar potjes kruusjass'n. 
Tot volgende wekke. 
 

 
 
 
 
 

 

9 Kruisjassen 
Hieronder de koplopers van het kruisjassen na zes 

avonden met nog één ronde te gaan op 20 april.  

 Naam Eindtotaal  

 

1 Freddie Boschker 22.960 

2 Jan Segers 22.640 

3 Henri Klein Holkenborg 22.640 

4 Aloys Beerten 22.620 

5 Tone Karnebeek 22.250 

6 Jan Aagten 22.250 

 
10 Bezoek aan website van RKZVC 

Sinds december wordt het bezoek van de website van 
RKZVC via een statistiek bijgehouden. Aangezien het een 
groot deel tijdens de winterstop was, gaf dat eerst geen 
goed beeld. Nu er weer volop gevoetbald wordt, is het 
beeld reëler.  Zie hieronder de grafiek van 3 maanden. 

Doordeweeks zijn er iets meer dan 200 bezoekers per 
dag die samen ruim 600 pagina’s bezoeken. In het 
weekend loopt dat op tot respectievelijk 500 en 1600 per 
dag. Vanaf begin december zijn dat er in totaal 
respectievelijk 25.000 en 73.000. Daarbij zijn er behalve 
vanuit diverse buurlanden en de Alpenlanden (skiën) ook 
bezoekers geweest vanuit Amerika, China en Filipijnen. 
 

 
 

PS Mail niet ontvangen? 
Het is mogelijk dat leden deze nieuwsbrief niet per mail ontvangen, maar wel gelezen hebben vanaf de website. De 
oorzaak kan zijn dat het emailadres niet bekend is bijvoorbeeld omdat het emailadres is gewijzigd. Leden die deze 
nieuwsbrief niet per mail ontvangen hebben en dat wel willen per mail, kunnen zich melden bij b.storkhorst@chello.nl. 
Supporters die de brief ook willen ontvangen kunnen zich eveneens melden om op de maillist te komen. 

 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
https://www.facebook.com/zieuwent7/photos/pcb.437748859713951/437743883047782/?type=1
https://www.facebook.com/zieuwent7/photos/pcb.437748859713951/437743883047782/?type=1
https://www.facebook.com/zieuwent7/photos/pcb.437748859713951/437743889714448/?type=1
https://www.facebook.com/zieuwent7/photos/pcb.437748859713951/437743889714448/?type=1
mailto:b.storkhorst@chello.nl
https://www.facebook.com/zieuwent7/photos/pcb.437748859713951/437743883047782/?type=1

