
Speelt in de zaterdagcompetitie van de KNVB 
( 0416-691682 
www.wilhelmina26.nl

Uitnodiging ALV 

 

Nieuwe bezorgers gezocht! 

 

Overstroming zomer 2021



Sportterrein: “DE EBBE”  
Maasdijk 20a, 4261 AD Wijk en Aalburg 
Postbus 41, 4260 AA Wijk en Aalburg 
Tel. 0416-691682 
Website: www.wilhelmina26.nl 
E-mail: info@wilhelmina26.nl 
 
 Bestuur:  
Algemeen voorzitter:  
Henk Treffers, Tel.: 06-22020537 
voorzitter@wilhelmina26.nl 
 
Secretaris:  
Will Schouten, Tel.: 06-51278005 
secretaris@wilhelmina26.nl 
 
Penningmeester: 
Roel van Dijk, Tel.: 06-53384473 
penningmeester@wilhelmina26.nl 
 
Assistent Penningmeester: 
Kevin van Esch, Tel.: 06-20388228 
 
Algemeen bestuurslid & kantinezaken: 
Arjan van Helden, Tel.: 06-22199094 
arjan@wilhelmina26.nl 
 
 
Technische Commissie:  
Marcel de Waal, tel. 06-41188020 
tc@wilhelmina26.nl 
 
Wedstrijdsecretaris senioren: 
Marcel Mans, tel. 06-26873805 
wedstrijdzaken@wilhelmina26.nl 
 

Jeugdcommissie:  
Jeugdcoördinator 
Gerard van Helden, Tel.: 06-53379409 
jeugd@wilhelmina26.nl 
 
Algemene bestuursleden 
Eddy Hendriks 
Jan Arendse 
Johannes Versluys 
Goof v.d. Nieuwegiessen 
 

 
Supportersclub:  
Voorzitter: 
Corrie de Fijter, Tel.: 06-36540171 
Penningmeester: 
Broer van Berkel, Tel.: 06-51940429 
 

 
Sponsorcommissie:  
Henk Treffers, Tel.: 06-22020537 
 
Eddy Hendriks, Tel.: 06-52680173 
 
Roel van Dijk, Tel.: 06-53384473 
 

 
Website / Social media:  
Jari Colijn, Tel.: 06-14336021 
jari@wilhelmina26.nl 
 

 

Kantinebeheer:  
Kantinevrijwilligers: 
Dik van Anrooy, Tel: 06-54391653 
kantine@wilhelmina26.nl 
 

 
Redactieadres:  
Kelly van Tilborg, Tel.: 06-83205534 
ebbekoerier@wilhelmina26.nl 
 

 
Ledencontributie per jaar:  
Actief seniorlid: _____________ € 160,00 
Rustend lid:________________ €   90,00 
Jeugd onder 19: ____________€   100,00 
Jeugd onder 13: ____________ €   70,00 
Jeugd onder 7: _____________  €      0,00 
 

 
Tarieven clubblad:  
Ebbekoerier thuisbezorgd  
in Wijk en Aalburg en (Oud-)Heusden  
of afgehaald in de kantine: _____ € 40,00                
Ebbekoerier per post: _________ € 65,00

CLUBBLAD VAN DE VOETBALVERENIGING WILHELMINA ’26

70e jaargang 
6 sep 2021 

Verschijnt  
(buiten coronatijd) 

iedere week,  
behalve tijdens de 

zomer- en  
winterstop
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Advertenties



We zijn er weer klaar voor! Ons complex ziet er weer perfect 
uit, de velden liggen er strak bij en de diverse teams laten 
al zien dat ze erop gebrand zijn om er een mooi seizoen van 
te maken. Zo speelde het 1e een meer dan prima wedstrijd 
tegen zondag 2e klasser Helvoirt dat met een 5-1 nederlaag 
weer terug de brug over werd gestuurd en ook het 2e wist 
de 1e bekerwedstrijd te winnen uit bij Willem II met 0-3. Het 
4e verbeterde zich ligt ten opzichte van de ruime nederlaag 
van vorige week en verloor nu met 8-1 bij RWB en het 5e 
speelde een bekerderby tegen Achilles en won verdiend met 
3-0. Door o.a. grandprix en vakantieperikelen kregen we, 
het 3e elftal niet compleet en kwamen die afgelopen week-
end niet in actie.  

Ook bij de jeugd volop activiteiten waarbij het qua resultaten 
nog even een kwestie is van goed blijven doortrainen en dan 
komt het echt goed! Nog steeds kunnen we rondom de di-
verse jeugdteams nog wel wat aanvulling gebruiken in de 
begeleiding! Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst dus het 
is meer dan belangrijk dat we onze voetballende jeugd de 
juiste begeleiding kunnen aanbieden! Heb je doordeweeks 
en/of op de zaterdagochtend een keer wat uurtjes over en 
wil je iets voor onze club betekenen? Een seintje richting de 
mensen van de jeugdcommissie of bestuur en we laten je 
weten waar we jouw inzet bij kunnen gebruiken.  

Op vrijdagavond 24 september aanstaande willen we onze 
Algemene Ledenvergadering weer laten plaatsvinden (ver-
derop in de Ebbekoerier vindt u ook de officiële uitnodiging). 
De bijeenkomst is weer ‘gewoon’ in onze kantine en we re-
kenen weer op een hoge opkomst. We gaan weer diverse 
jubilarissen in het zonnetje zetten, we hebben ook aftre-
dende bestuursleden en we willen een ieder graag laten zien 
hoe we het coronajaar zijn doorgekomen! Zet hem dus al-
vast in je agenda.  

Ook de supportersclub heeft 
te maken met een aantal uit-
tredende bestuursleden en 
zal aanvulling moeten krijgen 
om op de oude, positieve 
manier zijn steentje binnen 
onze vereniging te kunnen 
blijven bijdragen! Mocht Ans 
of Broer je hierover aanspre-
ken óf lijkt het je iets om je 
hiervoor in te spannen, be-
denk dan dat ook dit een zeer belang-
rijk onderdeel is binnen Wilhelmina’26!  

Ik begon het voorwoord met ‘we zijn er weer klaar voor’ en 
ongeveer 12 maanden geleden zal ik ongetwijfeld zijn be-
gonnen met woorden van dezelfde strekking. Echter voordat 
het november was, zat het seizoen er al grotendeels op door 
de maatregelen die ons werden opgelegd om de corona-
epidemie onder controle te houden/krijgen. Ook nu zijn er 
nog wel twijfels of de besmetting eind van het jaar weer niet 
te hard gaan oplopen en wat dat dan weer voor gevolgen 
zal hebben. Met het bestuur hebben we afgesproken niet 
voorop te gaan lopen met allerlei maatregelen, echter heb-
ben we ons natuurlijk wel te houden aan de maatregelen die 
ons van hogerhand worden opgelegd. Voorop staat echter 
dat we rekenen op het GEZONDE VERSTAND van onze 
leden, oftewel voel je je niet fit of verkouden: blijf thuis en 
voorkom op die manier dat je je team- en clubgenoten ook 
in gevaar brengt. Op dit moment is er nog geen sprake van 
dat we bij de entree van ons complex vragen om een vacci-
natiebewijs of om een negatieve PCR-test, we sluiten echter 
niet uit dat dit op termijn toch 1 van de verplichte maatrege-
len gaat worden! Zodra er ontwikkelingen zijn op dit gebied 
melden we dat in de Ebbekoerier op onze social media-ka-
nalen.  

Rest mij nog om een 
ieder die ziek of ge-
blesseerd is een goed 
herstel toe te wensen 
en dan hopen we el-
kaar weer snel te tref-
fen op of rond de 
velden, grt Henk.  

De Voorzitter Vooraf
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Overstroming zomer 2021 
Het zal niemand zijn ontgaan dat het 
hoge water van eind juli onze vereni-
ging ook aardig had getroffen. Toen de 
grensrechter van GDC 1, Piet den 
Ouden, in één van de krantenartikelen 
las dat zelfs de vloerbedekking in de 
bestuurskamer het niet had overleefd, 
belde hij me en gaf hij aan dat hij via 
zijn werkgever hier waarschijnlijk wel 
iets in kon betekenen! Ik weet niet of 
iemand inmiddels al een kijkje heeft 
genomen in de bestuurskamer, maar 
Piet is zijn woorden volledig nageko-
men en heeft zijn werkgever bereid ge-
vonden ons de vloertegels gratis te 
doen toekomen! Waarvoor onze grote 
dank richting Tarkett en Piet natuurlijk!! 
Voor degenen die Tarkett nog niet eer-
der zijn tegengekomen, onderstaand 
een korte introductie van dit 'meeden-
kend' bedrijf.   
  

Tarkett is een internationale marktlei-
der in innovatieve oplossingen voor 
vloerbedekking en sportveldbekleding. 
Met een breed scala aan producten, 
waaronder onder meer PVC vloeren, 
projecttapijt en tapijttegels , vloerkle-
den, hout en kunstgras bedienen zij 
hun klanten in meer dan honderd lan-
den wereldwijd door middel van strate-
gische merken als Tarkett en DESSO. 
Wij zetten ons in voor duurzame ont-
wikkeling en hebben een eco-innova-
tiestrategie geïmplementeerd die is 
gebaseerd op Cradle to Cradle ® prin-
cipes en de circulaire economie bevor-
deren. We hebben als uiteindelijke doel 
met onze duurzame vloeren bij te dra-
gen aan de gezondheid en het welzijn 
van mensen.  
  
Henk Treffers  

5

Lijsten Atelier 
Cor van Wijnen

voor al uw (in)lijstwerk
Begoniastraat 32, 4261 CB  Wijk en Aalburg. Tel. 0416-691827

Advertenties

Nieuwe leden
 
 
 
 
Bij de start van het nieuwe seizoen 
mogen we weer een aantal nieuwe 
leden verwelkomen; 
 
Bij de selectie zijn dat; 
Dawid Palicki is een keeper van Poolse 
afkomst en woont in Veen. Zijn vorige 
club is Leerdam Sport.  
Remco van der Heijden woont in Veen. 
Zijn vorige club is Sparta ’30. 
Maverick van Maaren woont in Aalst. 
Zijn vorige club is GVV ’63.  
 
Bij de jeugd; 
Nieuwe jeugdleider en coördinator is 
Marcel Beverloo.  
 
Ramon Eggebeen speelt bij de  
JO19-1, Conçalo Severino Dias speelt 
bij de JO9-1 en Alexandra Terpezan 
komt de MO13-1 versterken.  
Jovi Youell is nog wat jong om te voet-
ballen maar zij zal zeker in de toekomst 
bij de kabouters van Goof aansluiten.  
 
Allemaal heel veel voetbalplezier en 
een mooie tijd bij onze vereniging toe-
gewenst! 



Vossenhof
L I V I N G

Vossenhof geeft u graag advies over  
uw manier van wonen. 

U kunt ons bezoeken of contact opnemen 
voor een afspraak bij u thuis 

 
Vossenhof Living 

 
T (0416) 36 22 11 

Veldstraat 26, 4261 TB  Wijk en Aalburg 
www.vossenhofliving.nl

ontlast mantelzorgers door overname  
van uitzoekwerk en regeltaken 

  

Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie  
en om te bekijken of u voor vergoeding in aanmerking komt.

Jolanda van Helden  
T: 06-289 66 807

E: info@heldensupport.nl 
W: www.heldensupport.nl

Helden Support  Helden Support  
 

Uw advertentie hier? 
 

Voor meer informatie:  
ebbekoerier@wilhelmina26.nl

Binnen oog- en 
oorbereik
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Nieuwe bezorgers gezocht!
Het voetbalseizoen 2021-2022 is weer begonnen en dat betekent dat De Ebbe-
koerier vanaf nu ook weer wekelijks verschijnt. Om de krantjes bij iedereen te 
kunnen bezorgen, zijn we nog op zoek naar 2 nieuwe bezorgers. Het gaat om de 
volgende straten: 
 
1.  Omgeving 1: Wijk en Aalburg, 21 adressen  
2.  Omgeving 2: Heusden, 5 adressen  
 
Mocht jij diegene zijn of iemand weten die ons hierbij kan helpen, laat het dan 
weten aan Kelly van Tilborg via 0683205534 of een mailtje naar ebbekoerier@wil-
helmina26.nl.  
 
Totdat we nieuwe bezorgers hebben voor deze 2 buurten, kunnen de mensen die 
in de volgende straten wonen en een abonnement hebben op De Ebbekoerier 
hun krantje elke maandag vanaf 16.00 ophalen in de bestuurskamer: 
1.  Wijk en Aalburg:  
    Tulpstraat, Azaleastraat, Anjelierstraat, Violierstraat, Jasmijnstraat, Molenhof,  
    De Galerij, Markt, Morreestrat 
2.  Heusden:  
    Steenweg, Waterpoort, Hamelpark, COOP Heusden, Breestraat 
 
Uiteraard willen we Kees Millenaar en Esther Schouten bedanken voor hun  
bezorg-inzet.  
 
Groet, 
Redactie Ebbekoerier

Jeugdcommissie
Beste,  
 
Het seizoen 2021/2022 is begonnen,   
de eerste trainingen en wedstrijden zit-
ten erop.  
Voor ons als jeugdcommissie is het be-
langrijk om te weten hoe de elftallen er 
voor staan,  de trainers/ leiders maar 
zeer zeker de kids.  Wij zijn altijd aan-
spreekbaar,   we hebben ook nieuwe 
mensen bij de jeugdcommissie,  hier-
over volgende week uitgebreid het ta-
kenpakket.  
 
Ook hebben we nog mensen nodig 
voor verschillende functies bij onze 
jeugd organisatie,   ook hierover vol-
gende week meer.  
Graag willen wij ook nog de presentatie 
kleding terug die nog bij de kinderen 
thuis liggen,  lever dit zsm in zodat wij 
dit weer in orde kunnen maken voor 
alle teams.  
De kop is eraf en wij hebben er enorm 
veel zin in  
 
Met sportieve groeten  
Jeugdcommissie 

Update gegevens
We willen graag de gegevens van 
onze leden zo compleet mogelijk 
hebben, zodat we iedereen goed 
kunnen bereiken. Daarom het vol-
gende verzoek. 
 
Zijn jouw adresgegevens onlangs 
gewijzigd, heb je een nieuw telefoon-
nummer of mailadres, of weet je niet 
zeker dat wij de juiste gegevens heb-
ben stuur dan even een mailtje met 
de juiste gegevens naar secreta-
ris@wilhelmina26.nl of een appje of 
sms naar 06-51278005. 
 
Alvast bedankt, groet,  
Will Schouten.
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WIJK EN AALBURG                                                                       INFO@VBDUURZAAM.NL

Meidoornstraat 9 
5306 XN Brakel

Laantje van Vos 8 
1261 WL Blaricum

06-22417971 
info@autorijschool-carolinedevries.nl 
www.autorijschool-carolinedevries.nl

”Met passie al meer dan 17 jaar  
uitstekend resultaat”

Grote Kerkstraat 4-6, 4261 BD  Wijk en Aalburg     Tel. (0416) 69 62 69     info@boumanenvanhelden.nl     www.boumanenvanhelden.nl

belastingaangiften
administraties
fiscaliteiten
jaarrekeningen 
loonadministraties
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UITNODIGING 95e ALGEMENE LEDENVERGADERING   
OP 24 SEPTEMBER 2021  
Bij deze nodigen wij alle leden van v.v. Wilhelmina ’26 uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering.  
Deze is op vrijdag 24 september 2021 om 20.00 uur in de kantine van v.v. Wilhelmina ’26. 
 
AGENDA; 
1.    Opening door de voorzitter. 
2.    Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering  
      van 18 september 2020.  
3.    Jaarverslag. 
4.    Financieel verslag. 
5.    Verslag kascommissie. 
6.    Bestuursmededelingen. 
7.    Pauze. 
8.    Vaststellen contributie;    
9.    Bestuursverkiezing;   
      Aftredend en herkiesbaar is secretaris Will Schouten.  
      Aftredend en niet herkiesbaar is bestuurslid Arjan van Helden.  
      Om persoonlijke redenen heeft bestuurslid Kevin van Esch  
      besloten om zijn bestuursfunctie neer te leggen.  
      Ook hij is dus aftredend en niet herkiesbaar.  
      Het bestuur is nog met enkele personen in gesprek om  
      deze beide functies in te vullen.  
10.  Verkiezing kascommissie. 
11.  Rondvraag.  
12.  Sluiting door de voorzitter. 
 
De notulen van de algemene ledenvergadering van 2020, het jaar-
verslag en het financieel verslag zullen op deze avond aan u ge-
toond worden. 
 
Met betrekking tot de verkiezingen voor het  bestuur kunnen kan-
didaten, die door tenminste 3 leden schriftelijk worden voorgedra-
gen, zich melden t/m maandag 20 september a.s. bij de voorzitter; 
Henk Treffers, Uithof 40, 4261 LP Wijk en Aalburg. Een eventuele 
kandidaatstelling dient vergezeld te zijn van een verklaring van 
de kandidaat dat deze, bij eventuele benoeming, de functie zal 
aanvaarden. 
 
Het bestuur.

Korf 10 | 4286 GH | Almkerk
M: +31 (0)6 156 08 734
www.supplyfactory.nl

Sound-, light- & media support

The supply factory
TSF

Sound-, light- & media support

Advertenties
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Geboorte Mikkie
Op 9 augustus zijn Willian Colijn en 
Amber van den Wassenberg trotse  
ouders geworden van hun dochter 
Mikkie Mae.  
Namens iedereen bij Wilhelmina’26 
wensen wij jullie heel veel geluk toe. 
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www.hh-productions.nl

Reclamemakers en drukkers  
tussen de rivieren

Drukken & Printen

Ontwerpstudio

Websites

Tekst en  
Fotografie

Advertenties

Boeken/Brochures

Logo’s en  
Huisstijlen

productions



Bericht van de Supportersclub
Hallo allemaal, 
 
Bij deze een bericht van de Suppor-
tersclub. Na deze bijzondere tijd zijn 
ook wij uit de coronabubbel gekomen. 
Wij hopen dat jullie allemaal gezond en 
fit de draad weer oppakken na deze 
vervelende en gekke tijd. Ook wij van 
de Supportersclub zijn er weer klaar 
voor om alles weer ‘normaal’ te laten 
lijken (zoals jullie van ons gewend zijn): 
het kassahok met de thuiswedstrijden 
van het 1e elftal en ook de verloting 
zullen wij weer gaan oppakken.  

 
 
Maar ook voor ons is de coronatijd niet 
makkelijk geweest, 3 personen hebben 
namelijk te kennen gegeven dat ze 
gaan stoppen. Dus voel jij je geroepen 
om ons te helpen en verschillende eve-
nementen (zowel voor de jeugd als se-
nioren) mee te organiseren? Laat het 
ons dan vooral weten en neem contact 
met Broer van Berkel (0615940429), 
Ans Nieuwkoop (0642323223) of 
Andre van de Steenhoven 
(0613650854).  

 
 
Het zijn vaak de kleine dingen waar-
door wij al enorm geholpen zijn. Mocht 
je meer willen weten wat het precies in-
houdt, laat het ons dan ook vooral 
weten.  
 
De komende weken volgt er ook meer 
informatie over onze jaarvergadering.  
 
Groet, 
De Supportersclub 

Rugnummers 1e elftal
Omdat de spelers van het eerste elftal met vaste rugnummers spelen is het voor 
de supporters misschien wel fijn om hiervan een overzicht te hebben; 
1    Carlo van den Beukel (keeper)            12  Koen van der Maaden 
2    Remco van der Heijden                       14  Tim de Laat 
3    Dilan van Son                                      15  Gerbrand Vos 
4    Willian Colijn                                        16  Bart Jongejan 
5    Sjoerd de Fijter                                    17  Lukasz Junatowski 
6    Maverick van Maaren                          18  Dawid Palicki (keeper) 
7    Gerben Vos                                          19  Anthony van Wijk 
8    Robert Bouman                                   20  Christiaan van der Velden 
9    Samuel Hartgers                                  21  Jarno Kraaij 
10  Kevin van Esch                                    22  Julian Vos 
11  Djordi Smout                                        23  Henrico Haan 
 
De begeleiding bestaat uit; 
Hans de Jong      Trainer                            Peter Pannekoek  Ass. trainer 
Huib Colijn          Teammanager                Jan Keinemans     Keeperstrainer 
Rob Wolters        Fysio                              Jorg de Bruin        Ass. scheidsrechter 
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T: 0416-697431 
M: 06-53431399  

 
Breestraat 21, Heusden 
info@baxtechniek.nl

VOOR VERWARMING, LOODGIETERSWERK, 
WARMTEPOMPEN, VENTILATIE, DAKBEDEKKING  

EN UW NIEUWE BADKAMER

 Wijkse Bol 4a, Wijk en Aalburg, Tel. 0416-691155

Biologisch brood - groenten - 
fruit - vleeswaren - zuivel -  
wijnen - natuurvoeding -  
terras - zithoekje -  
streekproducten

Torenstraat 2 
4261 BH  WIJK & AALBURG 
Telefoon : 0416-691662 
www.gerardensuus.nl 
info@bakkerijhardeman.nl 
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Advertenties



ELKE ZONDAG OPEN 10-18

Veensesteeg 15 
4264 KG  Veen 
Tel.: 0416-691241 
Fax: 0416-692822 
E-mail: info@altena-bv.nl

Advertenties



Echt onafhankelijk  
hypotheekadvies!
Echt onafhankelijk  
hypotheekadvies!

geldengezinaltena.nl 
Giessen: 0183 448860 - Gorinchem: 0183 890343 - Werkendam: 0183 890348

Deskundig en op maat 
Laat u informeren door een deskundig  

hypotheekadviseur. En of het nu gaat om een 
nieuwe hypotheek of het beoordelen van uw  

huidige: wij helpen u graag!


