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Ondanks de zorgelijk tijd waarin we leven, is er afgelopen 
week toch iets heel moois gecreëerd op ons al zo prachtige 
sportpark. We kunnen het gerust 2 pareltjes noemen die zijn 
geplaatst naast het hoofdveld. Enkele jaren geleden kwam 
ons trouwe lid Toon van de Koppel te overlijden en hij had 
zijn eigen clubje in het testament laten plaatsen. Lang heb-
ben we gedubd waar we dat mooie bedrag aan zouden be-
steden en we denken met deze prachtige dug-outs een 
passende bestemming te hebben gevonden. Een bestem-
ming waar Toon ongetwijfeld met een trots gevoel naar zou 
hebben gekeken! Heel veel mensen en bedrijven hebben 
ons hier afgelopen periode mee bijgestaan en die worden 
verderop in de Ebbekoerier even in het zonnetje gezet. Zon-
der onze coördinator Eddy zou het niet gelukt zijn zoiets te 
regelen, dus ook voor hem een SUPERBEDANKT bij deze!  

Een aantal van onze elftallen mocht afgelopen weekend 

toch in actie komen met in-
haal- en bekerwedstrijden. Zo 
is ons 2e elftal uitgebekerd 
na de 3-1 nederlaag bij 
Ameide 2, verloren de vete-
ranen vooral door de poolse 
spits van WNC met 4-2 en 
stuurden onze vrouwen het 
andere geelzwart met een 2-
0 nederlaag terug naar 
Andel. Het 4e elftal verloor 
met 6-0 van de nr. 3 op de ranglijst, 
FC Engelen 2.  

Bij de jeugdwedstrijden vielen een aantal zaken op, zo ver-
loor de JO19 in een ongetwijfeld spectaculaire wedstrijd met 
3-4 van de leeftijdsgenoten van Elshout. Speelden de MO13 
een prima pot tegen GVV’63, die nipt werd verloren met 4-
2 en lijkt de JO7 niet te stoppen deze jaargang! Dussen, 
GRC en Achilles Veen werden namelijk verslagen op de 
vroege zaterdagochtend. Ook de JO12 had een prima za-
terdag met een 5-2 winstpartij tegen RKTVC.  

Ik schreef het ook al aan het begin van dit voorwoord, een 
zorgelijke tijd waarin we leven. Naast dat die zorgelijk is (en 
de komende tijd ook wel zal blijven), wordt het ook een bij-
zondere tijd. Zo mogen er (voorlopig tot 4 december) geen 
supporters langs de lijn staan, maar mogen we in de kantine 
(met toegangscontrole) wel mensen ontvangen. Hoe we 
daar ook met z’n allen over denken, wij hebben het niet ver-
zonnen maar dienen er ons wel aan te houden. Daarom ook 
het verzoek aan ons allen om je daar de komende tijd aan 
te houden, dus heb je geen functie of ben je niet betrokken 
als vrijwilliger bij een bepaald team dan ook graag NIET 
langs de lijn. We hopen overigens dat dit snel weer wel mo-
gelijk zal zijn, want voetbal is natuurlijk vele malen leuker 
met supporters langs de lijn!  

Wedstrijden van het 1e elftal zullen te volgen zijn via onze 
reporter Richard van Veen bij OKÉ FM of via Radio A-FM 
met ondergetekende. Aangezien de horeca om 20.00u ge-
sloten dient te zijn, zal onze kantine doordeweeks dicht blij-
ven tot nader orde. Met test- of vaccinatiebewijs is iedereen 
op zaterdag wel van harte welkom. Tot slot denk ik dat het 
belangrijkste is dat we op elkaar letten, elkaar bijstaan waar 
nodig en dat we elkaars meningen respecteren. 

Felicitaties deze week naar het gezin van Paul van Vuuren, 
dat afgelopen week werd uitgebreid met de geboorte van 
een zoon! Ook felicitaties voor Dave Mans die voortaan als 
gediplomeerd scheidsrechter wedstrijden op de Ebbe zal lei-
den! 

Blijf gezond en tot snel, grt Henk. 

De Voorzitter Vooraf
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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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Op zaterdag 13 november mochten we, een uurtje eerder 
dan we gewend zijn, aftrappen tegen Sparta'30. Na de ne-
derlaag van vorige week hadden we wat goed te maken. 
Lawrence stuurde ons met een duidelijke boodschap het 
veld in: voor elke bal vechten en voor elkaar door het vuur, 
dan komt het goed.  
 
De wedstrijd begon met veel duels op het middenveld, 
waarna we langzaam richting de goal van Sparta verplaats-
ten. We maakten veel gebruik van de steekbal, maar he-
laas mocht dat geen goal opleveren doordat de keeper van 
Sparta op de juiste momenten uit haar goal kwam. Na een 
kwartiertje was daar dan eindelijk de goal. Na een (eigenlijk 
iets te diepe) steekbal van Chiara schoot de keepster van 
Sparta de bal tegen haar eigen verdedigster aan, en was 
Sevanne de lachende derde die de bal binnen tikte. Ver-
diend op voorsprong!  
 
Sparta speelde vooral met de lange bal, maar onze verde-
diging stond sterk. Het ene kansje dat Sparta kreeg werd 
knap aangepakt door Kim. Verder vooral veel kansen voor 
ons.  
Net voor rust kregen we nog een vrije trap, welke Chiara 
op de lat schoot. De rebound werd binnen getikt door 
Karen, maar werd afgekeurd door buitenspel (maar da was 
nie). Enfin, met 1-0 de kleedkamer in. Lekker mandarijntjes 
gegeten.  
 
De tweede helft begon pittig. Sparta wilde de druk opvoe-
ren en er waren veel felle duels op het middenveld. Ons 
tegengeluid was om al vroeg in de opbouw van Sparta druk 
te zetten. En dat hebben we een partijtje goed gedaan. 
Amy won elk duel op het middenveld en Karen, Pien en 
Cristine pikten hier en daar een balletje weg van de verde-
diging van Sparta. We waren overwegend op hun helft, 
speelden onszelf goed vrij, maar lieten het na om te sco-
ren. Hij moet toch nog een keer vallen, zou je denken?  
Dat was ook zo. Uit een afvallende corner pikte Chiara de 
bal op en schoof hem tussen een aantal benen door de 
goal in. 2-0! 
Eindelijk wat meer rust in de tent. Sparta kwam er niet 
meer uit, en Wilhelmina was heer en meester. We hebben 
meerdere kansen gehad, maar verzaakten deze uiteindelijk 
tegen het netje te leggen. Jammer wel.  
 
Na 90 minuten was het klaar. De opdracht van Lawrence 
was prima volbracht: voor elke bal vechten en voor elkaar 
door het vuur heeft z'n vruchten afgeworpen. 3 verdiende 
punten in de pocket. Op naar de volgende! 
 
Groetjes,  
Chiara  

Advertenties

Wilhelmina ’26 VR1- Sparta’30 VR1............................................ 2 – 0

Wedstrijdverslag Vr. 1 elftal



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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In de afgelopen week zijn langs het hoofd-
veld 2 prachtige nieuwe dug-outs ge-
plaatst. Graag willen we alle vrijwilligers 
bedanken die hier weer heel wat uurtjes 
en energie in hebben gestoken! Ook onze 
hartelijke dank aan de makers/ leveran-
ciers; De constructie door WIELHEK, de 
beplating door GDS Nederland en de be-
tonplaten door EMON. In dug-outs zijn 
acht zitplaatsen en ernaast nog eens vier. 
Het is dus ook niet meer toegestaan om 
nog extra stoelen naast de dug-outs te 
zetten. Meteen een oproep aan alle ge-
bruikers om netjes met de nieuwe dug-
outs om te gaan, ook aan de zijde van het 
trainingsveld, dus bijvoorbeeld niet met 
ballen tegen de achterzijde aan schieten. 
 

Het bestuur.

Nieuwe Dug-outs 
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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

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



Vanwege de nieuwe maatregelen hebben we beslo-
ten om de kantine de komende weken op doorde-
weekse avonden gesloten te houden. 
Op zaterdag is hij wel geopend. Er wordt aan de en-
tree gescand en vervolgens mag je gaan zitten. 
De 1,5 meter regel is hierbij niet van toepassing. 
 
Bestuur + Kantinebeheer 

Openingstijden kantine 

Bij bovenstaande foto hoeft toch geen tekst... ? 

4e Elftal bakt zelf de hapjes 

Wanneer er op de Ebbe ’s middags geen thuiswed-
strijden zijn, dan blijft de keuken gesloten. 
Hopende op jullie begrip. 
 
Kantinebeheer 

Keuken-nieuws

Helaas kunnen we onderstaande activiteiten niet 
door laten gaan. 
- 19 november: Dart Toernooi ronde 2 
- 26 november: Clubavond (organisatie: 2e elftal) 
- 27 november: Flügel Après Ski Party 
Voor het darten en de Flügel party wordt een alter-
natieve datum gezocht. 
De Clubavond voor december (organisatie door 
Kantinebeheer) stond reeds gepland. 
Het 2e elftal mag de Clubavond van februari organi-
seren. 
 
December 
Het is voor nu onduidelijk of de Boutdraai en Kerst-
In in de originele vorm door kunnen gaan. We 
hopen daar bij de nieuwe persconferentie meer hel-
derheid over te krijgen.  
De Boutdraai gaat altijd door, echter is de vraag in 
welke hoedanigheid. Er liggen diverse scenario’s op 
tafel, waaronder een livestream. 

Streep door 3-tal  
evenementen

Hij komt, hij komt...
Zoals het er nu uitziet mogen we Sinterklaas op vrij-
dag 26 november verwelkomen in de kantine. Van-
wege de maatregelen mag de Goedheiligman maar 
eventjes op bezoek komen. 
Start: 18.30 uur / Eind: 20.00 uur 
 
Ouders/verzorgers krijgen van de organisatie nog 
verdere informatie.

De verkoop is in volle gang! Steeds meer mensen weten onze ver-
kooppagina te vinden.  
Vind je het lastig om online te bestellen? Vul dan onderstaand briefje 
in. Deze kun je vervolgens afgeven achter de bar of bij Jari Colijn 
en Will Schouten. 

Update Boutdraai 
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Naam, leeftijd en woonplaats? 
Deze keer maken we verder kennis 
met Nick van Osch. Hij is 25 jaar oud 
en woont bij zijn ouders in Wijk en Aal-
burg. ‘’Ik ben geboren in Waalwijk, 
maar toen ik een jaar of 4 was zijn we 
hiernaartoe verhuisd. Samen met mijn 
vriendin Macey Kerkwijk ben ik wel 
naar een huisje aan het kijken in de 
buurt.’’ 
 
Op welke manier ben je betrokken 
bij onze club en hoe lang is dat al het 
geval? 
‘’Momenteel ben ik speler in het tweede 
elftal, op mijn 6e ben ik met voetbal be-
gonnen bij Wilhelmina’26. Tussendoor 
heb ik nog wel een tussenpauze van 
een paar seizoenen gehad bij WSC 
Waalwijk. Ik heb daar toch wel mooie 
herinneringen aan, vooral de internatio-
nale toernooien waar we elk seizoen 
aan mee deden.’’ 
 
‘’Aan de internationale toernooien bij 
WSC heb ik mooie herinneringen.’’ 
 
Wat voor werk/studie doe je? 
Na het behalen van zijn master is Nick 
sinds afgelopen augustus werkzaam bij 
Essent in ’s-Hertogenbosch. 
 
‘’Ik volg daar nu een traineeship gericht 
op IT & Management. Daar werk ik aan 
verschillende uitdagende projecten, op 
dit moment vooral gericht op Cyberse-
curity en Data science & management. 
Maar laten we het interessant houden 
voor de lezer haha, op Avans Breda 
heb ik de studie Business IT & Ma-
nagement afgerond, en op Tilburg Uni-
versity ben ik dit jaar afgestudeerd voor 
de master Information Management.’’ 
 
Hobby’s naast Wilhelmina’26? 
‘’Ik heb verschillende hobby’s. Ik pro-
beer een aantal keer per week te fitnes-
sen om fit te blijven en af en toe ga ik 
ook mountainbiken in de Drunense Dui-
nen, straks wil ik weer wat vaker gaan 
als het weer beter weer wordt. Ook 
houd ik er van om samen met Macey 
zo vaak mogelijk per jaar op vakantie 
te gaan.’’ 
 
‘’Wanneer ik de tijd heb kan ik ook ge-
nieten van een potje gamen, om tot rust 
te komen. Door deze 3e lockdown 
wordt het natuurlijk wat moeilijker, maar 
ik doe ook graag een drankje. Ik denk 
dat straks vroeg beginnen en vroeg ein-
digen met stappen ook het nieuwe nor-
maal wordt. Vroeg pieken zullen we 
maar zeggen.’’ 

 
‘’Het vroeg beginnen en vroeg eindigen 
met stappen wordt denk ik het nieuwe 
normaal’’. 
 
Favoriete artiest/muzieksmaak? 
Er is geen favoriete smaak of genre, 
maar wat er opgezet wordt hangt af van 
Nick zijn stemming. 
‘’Op Spotify heb ik dan ook verschil-
lende afspeellijsten met diverse sma-
ken. In de kantine of tijdens feestjes 
kan Hollandse muziek natuurlijk niet 
ontbreken, maar vaak luister ik naar 
EDM, dance of Deephouse.’’ 
 
Wat is je mooiste voetbalherinnering 
ooit? (als supporter of als speler) 
”Tijdens mijn tussenpauze bij WSC 
Waalwijk heb ik een aantal keer tegen 
mooie tegenstanders gespeeld op in-
ternationale toernooien, bijvoorbeeld 
Olympique Marseille.’’ 
 
De mooiste voetbalherinnering heeft 
toch plaatsgevonden hier in Aalburg. 
‘’Dat is toch wel de dubbel pakken met 
de A. Onder leiding van Koos van der 
Schans hebben we toen de beker ge-
pakt en zijn we kampioen geworden.  
 
Wat me vooral bij is gebleven is dat tij-
dens één van de laatste bekerwedstrij-
den Jari Colijn de bal zo hard de bal 
tegen zijn hoofd geschoten kreeg dat 
hij de bal mee in de goal van de tegen-
stander kopte, hierdoor wonnen we uit-
eindelijk de wedstrijd.’’ 
 
Waar kunnen ze je ’s nachts voor 
wakker maken? 
‘’Daar zal ik kort over zijn: Nada, je kunt 
mij het beste ’s nachts lekker laten lig-
gen, ik heb mijn slaapuren echt nodig.’’ 
 
Lievelings kantine drankje? 
‘’Uiteraard een Hertog Jan, maar een 
Weizen tap vind ik in de zomer ook erg 
lekker. Verder mis ik toch wel de wodka 
in de kantine.’’ 
 
 
Favoriete film/serie/tv-programma? 
‘’Ik heb niet echt een favoriete film of 
serie, wel besteed ik veel tijd aan Net-
flix. Ik heb dan ook meerdere series die 
ik gaaf vind, bijvoorbeeld La casa de 
Papel of Breaking bad. ‘’ 
Maar ook van een goede film kan ik hij 
op zijn tijd zeker genieten. 
 
Waar kan jij je echt aan ergeren? 
‘’Lastige vraag, heb je effe? Nee ik 
denk momenteel toch wel de maatre-

gelen 
die elke keer weer veranderen. We 
weten als burger niet waar we aan toe 
zijn, omdat er geen stip op de horizon 
wordt gezet door de overheid. Ik denk 
dat de rek bij veel mensen er binnen-
kort ook wel uit is. Ik ben benieuwd wat 
de komende tijd ons gaat brengen.’’ 
 
Wie bewonder je / inspireert je / heb 
je een bepaalde held? 
‘’Heb echt geen idee, ik heb niet echt 
een idool. Maar heren als Jeff Bezos en 
Elon Musk inspireren mij toch wel. Ik 
vind het knap hoe zij hun vermogen 
hebben opgebouwd in de afgelopen 
jaren.’’  
 
Grootste blunder? 
Hiervoor moeten we twee seizoenen 
terug de tijd in. 
‘’Die bewuste wedstrijd konden we een 
periode pakken, ik weet zo niet meer 
tegen wie we moesten, maar van Osch 
kreeg het voor elkaar om op de doellijn 
de bal over te schieten…’’ 
 
‘’Een goede aanwinst zal zijn: het uit-
breiden van het balkon buiten de kan-
tine’’. 
 
Tot slot: Wat mis je nog bij  
Wilhelmina’26? 
‘’Goeie vraag, ik denk dat het een echte 
aanwinst zal zijn als het terras/balkon 
uitgebreid wordt voor de ingang van de 
kantine. Laten we de nieuwe DJ booth 
ook maar eens wat meer gaan gebrui-
ken als deze lockdown voorbij is.’’ 
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Wilhelmina’26 JO12-1 - RKTVC JO12-2 ...................................... 5-2

Wedstrijdverslag JO12

Zaterdag 13 november.  
 
Nadat we de vorige poule herfstkampi-
oen zijn geworden, zijn we vd derde 
klasse naar de tweede klasse gezet.  
Vandaag was de eerste wedstrijd vd 
nieuwe poule in de tweede klasse 
tegen RKTVC JO12-2 uit Tiel.  
Om 9uur stond de wedstrijd gepland.  
RKTVC kwam om 8uur al aangekleed 
en wel op de Ebbe aan. Ze gaan de 
kleedkamer in en om 8:15 waren ze al 
op het veld aan t opwarmen. Onze kin-
deren komen ook aan en gaan rustig 
omkleden en krijgen instructies en 
gaan daarna ook naar t veld voor de 
warming up. Tiel is mega fanatiek en 
het lijkt een pittig wedstrijdje te wor-
den.  
Ons team is compleet vandaag en ie-
dereen heeft er zin in. Er zijn veel sup-
porters aanwezig, want ja.... Nu mag t 
nog!  
De wedstrijd begint en al meteen word 
er weer fantastisch samengewerkt en 
overgespeeld en zo valt al snel de eer-
ste goal gemaakt door Milan B.  
We zijn duidelijk sterker dan Tiel en dat 
resulteert al snel tot een 2-0 gemaakt 
door een prachtige goal van Stijn. 
Sem, Milan H. en Dani M. Staan hun 
mannetje goed vandaag en weten 
goed in balbezit te blijven en de ballen 
goed naar voor te spelen. Stijn krijgt 
nog mooie kans maar mag er niet in. 
Time out.  
 
Tim komt in het veld en Milan H. gaat 
wissel.  
We zijn weer sterk aanwezig bij het 

doel van RKTVC en Dani M. schiet op 
doel maar bal word tegen gehouden 
Tim krijgt kans om nog x te schieten 
maar deze gaat tegen de paal, jammer 
jongens was spannend. Milan H. komt 
in het veld voor Milan B.  
Tiel weet de bal bij ons doel te krijgen 
en daar is het beetje rommelig veel 
spelers die rond de bal staan en zo on-
staat er helaas een eigen goal aan 
onze kant, jammer maar kan gebeu-
ren.... Stand staat nu op 2-1. Dean 
weet voor de rust nog de 3-1 te 
maken.  
 
De tweede helft begint, Stijn gaat wis-
sel. Dean krijgt paar mooie kansen 
maar mogen er niet in. Jurgen weet de 
bal goed langs de tegenstander te spe-
len maar word vlak bij doel geblokt, 
toch krijgt hij nog een paar mooie kan-
sen. Na de time out weet Jurgen er dan 
toch 1 in te schieten en staan we op 4-
1. 
Stijn komt in het veld en wisselt met 
Dani M.  
Er wordt goed gecommuniceerd met 
elkaar zo speelt Stijn de bal naar Dean 
en Jurgen roept dat ie vrij staat en zo 
passed Dean de bal naar Jurgen en hij 
tikt deze bal netjes in het doel, hoppa 
5-1. 
Klasse jongens. Het overspelen gaat 
erg goed en word echt beloond.  
Tiel weet nog de 5-2 te maken en daar 
eindigen we de wedstrijd mee. Ook 
onze keeper Dani S. stond zn manne-
tje goed vandaag.  
De kids staan te zingen onder de 
douche van blijdschap.  

Top gedaan jongens, dik verdiend.  
 
We willen Jonathan vd Ven bedanken 
dat hij deze wedstrijd wilde fluiten. Be-
dankt!

T: 0416-697431 
M: 06-53431399  

 
Breestraat 21, Heusden 
info@baxtechniek.nl

VOOR VERWARMING, LOODGIETERSWERK, 
WARMTEPOMPEN, VENTILATIE, DAKBEDEKKING  

EN UW NIEUWE BADKAMER

Advertenties



BMC JO9-3 – Wilhelmina’26 JO9-1 ............................................... 6-0

Wedstrijdverslag JO9

Deze ochtend weer vroeg uit de veren, 
want moesten om 9.00 uur aantreden 
in Berlicum tegen BMC. Na de tacti-
sche bespreking in de kleedkamer wer-
den Elin, Ryan, Milan, Ibrahim, Ties en 
Keano klaar gestoomd voor de wed-
strijd. Goncalo en Tygo waren de wis-
sels. Afwezigen vandaag waren Syb, 
Jesse en Omar die hadden andere ver-
plichtingen.  
 
We lieten BMC de eerste 5 minuten 
even uitrazen en mede door goed 
keeperswerk van Elin en rots is de 
branding vandaag Ryan wisten ze niet 
te scoren. Hierna pakten wij het goed 
op en wisten mekaar steeds beter te 
vinden en door goede steekpass kwam 
Keano in kansrijke positie, maar die 
wist alleen de bal niet tegen de touwen 
aan te krijgen.  
 
Op het middenveld zorgen Ties en 
Ibrahim voor de nodige verwarring om 
continue van plaats te switchen en de 
ballen overal op te pikken. Er werden 
goeie duels uitgevochten en we waren 
niet terughoudend naar de tegenstan-

der. Elin pakte nog een paar hele 
goede ballen maar helaas konden we 
niet voorkomen dat Bmc 1 x wist te 
scoren voor de rust en dat was ook 
meteen de ruststand. 
 
Na diverse bekers ranja weggetikt te 
hebben, gingen de spelers weer vol 
goede moed het veld in. Bmc had een 
keeperswissel toegepast in de rust en 
was daardoor meer voor onze goal te 
vinden. Mede door het verdedigend 
optreden van Milan werd kort na rust 
de 2e tegen goal nog voorkomen.  
 
Het spel golfde erg op en neer en via 
Goncalo kwamen we gevaarlijk voor de 
goal en wist Ties met een bekeken 
schuiver de binnenkant van de paal 
nog te raken en die bal kaatste precies 
terug in de handen van de keeper. 
Tygo dribbelde er ook weer vrolijk op 
los en wilde net nog 1 mannetje uitkap-
pen om vrije doorgang te krijgen naar 
de goal maar dat mislukte helaas.  
 
Laatste gedeelte van de wedstrijd 
pakte Ibrahim de verdedigende taken 

over van Ryan en deed dit ook uiter-
mate goed. Bmc wist in de 2e helft nog 
wel 5x te scoren, en toen gingen de 
kopjes hangen en lieten ze het een 
beetje lopen… 
 
Mede door een goede 1e helft en het 
begin van de 2e helft is de uitslag een 
beetje geflatteerd, maar er werd goed 
en hard gewerkt. Helaas is dat niet 
terug te zien in de uitslag. Kop op man-
nen en dame en volgende week weer 
een wedstrijdje op De Ebbe. 
 
 

De Trainers
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Andel / 0183-442012 / www.hh-productions.nl

Al meer dan  40 jaar een  betrouwbare partner!

Kopiëren  
& Printen
Grafische Vormgeving
Drukwerk

productions

Reclamemakers en drukkers tussen de rivieren

Advertenties

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

Lijsten Atelier 
Cor van Wijnen

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

Advertenties
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Advertenties
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ELKE ZONDAG OPEN 10-18

Programma

Advertenties



Echt onafhankelijk  
hypotheekadvies?
Echt onafhankelijk  
hypotheekadvies?

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

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! 
Deskundig en op maat

Kevin van Esch Henk TreffersHenk Vos

En nog persoonlijk ook?En nog persoonlijk ook?

Henk, Kevin en Henk


