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Pupillen (O13/O11/O9/O8): _____ € 80,00 
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Ebbekoerier per post: _________ € 65,00
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Advertenties



Een overheerlijke bbq werd ons zater-
dag voorgeschoteld door de suppor-
tersvereniging en het was weer 
ouderwets gezellig op het terras voor 
de kantine. Een moment ook om af-
scheid te nemen van een hele boel 
mensen die stoppen of elders hun 
voetbalgeluk gaan beproeven. Onge-
twijfeld zal Corona hier ook een rol in 
hebben gespeeld, maar tijdens mijn 
12-jarig voorzitterschap heb ik niet eer-
der 16 boeketjes hoeven te bestellen 
voor de seizoen afsluiting. Onder de 
mensen waar we afscheid van namen 
zaten ook de trainers Ron Laros en 
Frans van Wijk, beiden lieten in hun af-
scheid speech merken erg begaan te 
zijn met het lot van onze vereniging en 
vanaf deze plaats nogmaals dank voor 
de inzet voor het mooie geelzwart.  

Alle overige ‘afscheid nemers’ natuur-
lijk ook bedankt voor de inzet bij onze 
vereniging en zoals ik zaterdag al aan-
gaf, voel je ten alle tijd weer welkom op 

de Ebbe! Eén persoon wil ik er nog 
even uitlichten dat is Richard van Veen 
die ons afgelopen winter uit de brand 
hielp toen we plots om een leider ver-
legen zaten: Grote Klasse dat je dit 
hebt willen doen Richard. Kom ik direct 
op een oproep die ik wil plaatsen, want 
we hebben al veel vacatures weten te 
vervullen inmiddels maar die van Ri-
chard nog niet! Het is echt geen ho-
gere wiskunde, maar we zoeken dus 
een regelneef die alle randzaken 
rondom ons 1e elftal soepel wil laten 
verlopen. Je bent een belangrijke 
schakel in het teamproces en onder-
deel van een (ook volgend seizoen 
weer) enthousiaste groep, waarbij je 
o.a. zorgt dat de kleding en ballen enz. 
elke wedstrijd weer goed geregeld zijn. 
Richard is bereid om je de fijne kneep-
jes bij te brengen, dus denk je….dat 
lijkt me wel leuk, geef even een seintje 
richting Richard of mij en we praten je 
graag even bij!  

Vrij-
dagavond 1 juli staat een leuke avond 
voor onze vrijwilligers gepland, vanaf 
20.00u zijn alle vrijwilligers van onze 
vereniging met hun eventuele partner 
welkom om in een ongedwongen en 
gezellige sfeer het seizoen af te slui-
ten. Wij zorgen voor een hapje en een 
drankje en er is ook al wat muzikaal 
vermaakt geregeld.  

Felicitaties deze week voor 3e elftal-
speler Ruben die afgelopen week 
vader mocht worden van een mooie 
dochter genaamd Mare. Ook voor Ger-
ben, Robert en Anthony die afgelopen 
zaterdag werden gekroond tot de spe-
lers van het seizoen. Een pittig seizoen 
kunnen we het zeker noemen, met di-
verse hobbels die we met z’n allen 
moesten nemen. Echter wat mij betreft 
is het een gevalletje ‘eind goed, al 
goed’ en kunnen we met vertrouwen 
uitkijken naar medio augustus als we 
weer met een nieuw hoofdstuk begin-
nen binnen de rijke historie van Wilhel-
mina’26.  

Trots en dankbaar kan ik nog meede-
len dat onze 2e kleindochter Hannah 
keurig wachtte tot het voetbalseizoen 
ten eind was en zich pas zondag 5 juni 
aan de wereld liet zien! Opa en klein-
dochter maken het prima ;-)  

Een ieder die op wat voor manier ook 
een steentje heeft bijgedragen aan het 
tot stand komen van deze Ebbekoerier 
(31x deze jaargang) super bedankt en 
daarbij Kelly een GROOT DANKJE-
WEL in het bijzonder! Pas goed op je-
zelf en op elkaar en hopelijk treffen we 
elkaar straks in goede gezondheid na 
de zomerstop weer op de Ebbe! Mede 
namens Roel en Will: Fijne vakantie!  

Grt Henk.  

 

PS Het 1e won zaterdag de 1e helft 
met 0-2 en verloor de 2e met 4-0.  

De Voorzitter Vooraf
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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

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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Uitslag verloting  
Supportersclub
Dit zijn de nummers van de uitslag van 
de verloting van de Supportersclub. 
Omdat niet alle prijswinnaars op de 
voetbal waren, zal ik ze persoonlijk 
laten weten dat ze prijs hadden.  
 

- nr 23 
- nr 96 
- nr 26 
- nr 20 
- nr 65 

 
Dit was de laatste keer dat we gedraaid 
hebben dit seizoen. Wij willen iedereen 
bedanken die meegespeeld heeft en 
hopelijk mogen wij volgend seizoen 
weer een beroep op jullie doen. Wij 
wensen iedereen een fijne zomerstop 
en vakantie toe en zien jullie graag in 
het nieuwe seizoen weer op de Ebbe 
 
Groet  
Broer, Andre en Ans 

Jassen Feestweek
Naast heel veel plezier, heeft de feest-
week ons ook nog een tiental jassen 
opgeleverd! Dus ben je jas kwijt of ken 
je iemand die jasloos huiswaarts is ge-
keerd na de feestweek? Op maandag-
ochtend of donderdagavond is de 
kantine geopend en kun je komen kij-

ken of jouw jas ertussen hangt! Anders 
even een seintje naar Rida Bouman!  
Over 2 weken gaan we er anders ie-
mand anders blij mee maken!  
 
Het Bestuur 

Kantine blijft op donderdag en zaterdag open 
Tijdens de zomerstop (juni/juli) blijft onze kantine beperkt geopend. 

Kom gerust langs voor een gezellig praatje en lekker drankje. 
Donderdag vanaf 20.00 uur 
Zaterdag 15.00 – 20.00 uur 

  
Op 18 juni is hij gesloten i.v.m. de Jaarmarkt. 

Op 16 juli gaat hij eerder open i.v.m. selectietraining (info volgt). 

 Openingstijden kantine  
tijdens zomerstop

Clubavonden
Afgelopen donderdag was wederom een groot succes. 
Een gezellig gevulde kantine genoot van de kip en de  
bijbehorende dip.  Vierde elftal: bedankt! 

Volgend seizoen zijn we uiteraard terug!  
Zet onderstaande data alvast in de agenda:

25  

augustus
29  

september

27  
oktober

29  

december 
(ovb)

26  
januari

24  
november

23  
februari

1  
juni

30  
maart
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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

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

WIJK EN AALBURG                                                                       INFO@VBDUURZAAM.NL
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www.hh-productions.nl

Reclamemakers en drukkers  
tussen de rivieren

Drukken & Printen

Ontwerpstudio

Uitgeverij

Tekst en  
Fotografie

Advertenties

Boeken/Brochures

Logo’s en  
Huisstijlen
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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  
 

Binnen oog- en 
oorbereik

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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ELKE ZONDAG OPEN 10-18



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


