
De Babbeltjes 
Maand: Maart 

 

Op dinsdag 4 april is onze jaarlijkse ledenvergadering. Tijdens deze vergadering willen 
we aan jullie een groots vooruitstrevend beleidsplan presenteren. De afgelopen maan-
den is er door verschillende leden en commissies hard gewerkt aan het concept beleids-
plan "Achilles scoort met plezier". Het definitieve plan is bijna klaar en dat willen we 
graag met jullie delen. Om iets meer tijd te hebben voor het uitwerken, hebben we de 
ledenvergadering wat later in het jaar gepland dan jullie wellicht gewend zijn.  

We nodigen jullie allen van harte uit voor onze ledenvergadering waar we niet alleen dit 
plan presenteren maar ook de balans opmaken over afgelopen jaar. Graag informeren 
wij jou persoonlijk en zijn we benieuwd naar jouw mening. Kom dus 4 april om 19:30 
naar ons clubhuis waar we samen belangrijke stappen zetten richting 2022! 

 

Hartelijke groet namens het bestuur, 

Harmen, Annemiek, André, Gijs en Milou. 

Jaarlijkse algemene ledenvergadering 



Rookvrije generatie: 

De afgelopen 2 weken hebben we mogen collecteren voor Jantje Beton. 

De collectanten die zich hebben ingezet hiervoor: BEDANKT! 

Zonder jullie zouden we nooit het mooie bedrag van +/- € 639,15 hebben opgehaald!  

Van deze opbrengst gaat de helft naar de stichting Jantje Beton. De andere helft (€300 euro!!!) 

gaat naar onze eigen vereniging. Wat er met het geld gaat gebeuren blijft nog een verassing..... 

Nogmaals: Collectanten bedankt!  

De Stichting Jantje Beton is jullie erg dankbaar! 

Jantje Beton: 

Het zal voor met name de rokende leden en bezoekers even wennen zijn maar met ingang van eind 

maart 2017 mag er niet meer gerookt worden op het terras en rondom de sportvelden. De enige 

plek waar nog gerookt mag worden is de rookplek naast de materiaalcontainer. Zoals eerder vermeld 

hebben wij van de hartstichting een fanpakket ontvangen. In dit pakket zit een groot (sponsor)doek 

en meerdere bordjes die we gaan ophangen zodat duidelijk is dat er op de aangegeven plekken niet 

meer gerookt mag worden. 

De komende weken zullen we elkaar (en bezoekers) moeten aanspreken en wijzen op de nieuwe re-

gels. Door aandacht te blijven schenken aan dit thema gaat Achilles op weg naar een rookvrije gene-

ratie en ondersteunen het initiatief van de Hartstichting van harte. 

Ook dit jaar gaat het weer gebeuren, het vriendentoernooi! Houd de datum alvast vrij. 

Vriendentoernooi: 



Vervoer: 
 

Scheidsrechters: 

Wedstrijddatum Thuis team Uit team Accommodatie Vertrek Vervoer 

04-03-17 Rigtersbleek/Cottus B2 Achilles (A) B1 Diekmanhal 16:00 Gierveld, Steen, Donkervoort 

04-03-17 NKC '51 B2 Achilles (A) B2 Het Ravijn 10:10 Eshuis, Cassese, Brand 

04-03-17 Devinco C4 Achilles (A) C1 Keizerslanden 14:45 Spalink, Rennen, Kroeze 

04-03-17 CSL D1 Achilles (A) D1 It Gryn 10:00 Dijkstra, Stam, Drees 

04-03-17 Ons Clubje D1 Achilles (A) D2 De Brug 09:15 Zebel, Remy, Rebergen 

11-03-17 EKC Nääs A1 Achilles (A) A1 Diekmanhal 11:00 
v/d Hoeven, Donkervoort, van 
Baaren 

11-03-17 Zwart Wit (D) B1 Achilles (A) B2 De Reiger 13:00 Reuvekamp, Gahler, Metz 

11-03-17 TOP (V) E1 Achilles (A) E1 Het Punt 12:00 Mensink, Eenkhoorn 

Oude Foto’s: 

Datum Team Tegenstander Tijd Scheidsrechter Datum Team Tegenstander Tijd Scheidsrechter 

04-03-17 Achilles (A) 3 Blauw Zwart 3 14:10 Jan Laarhuis 

04-03-17 Achilles (A) A1 KVZ A2 13:00 Loes Versteegh 

04-03-17 Achilles (A) E1 Rigtersbleek/Cottus E2 12:00 Irma Holtvlüwer 

04-03-17 Achilles (A) E2 KIOS '45 E1 12:00 Heid Otten 

06-03-17 Achilles (A) A1 EKC Nääs 19:30 Tim Buursema 

08-03-17 Achilles (A) MW1 Zwart Wit (D) MW1 20:30 Berjan Nijzink 

11-03-17 Achilles (A) C1 TOP (V) C2 14:00 Sven Legebeke 

11-03-17 Achilles (A) D2 SDO D1 12:00 Marijn Krijgsveld 

11-03-17 Achilles (A) E2 Devinco E5 15:00 Lars Laarhuis 

18-03-17 Achilles (A) 3 TOP (V) 3 13:00 Kevin Wanschers 

Achilles is op zoek naar oude foto’s en ander historisch materiaal. De 

vereniging bestaat 100 jaar in 2020 en we willen zo veel mogelijk 

materiaal verzamelen. Alles is dus welkom. 

Check je fotoalbums en plakboeken en deel het met ons via 

archief.achilles@gmail.com of neem contact op met Harmen Eenkhoorn 

 

Achilles heeft ook een facebookpagina waar regelmatig leuke foto’s uit de 

oude doos worden gedeeld. 

https://nl-nl.facebook.com/100jaarckvachilles 

 

Like deze pagina zodat je niets mist!  

mailto:archief.achilles@gmail.com
https://nl-nl.facebook.com/100jaarckvachilles


 NLdoet en de grote voorjaarsschoonmaak  
Op zaterdag 11 maart is het NLdoet.  

Op deze dag hopen we jullie allemaal vanaf 09:00 uur te zien bij het clubhuis om samen met andere vrijwilligers de handen in 

één te slaan om verschillende werkzaamheden uit te voeren in het kader van NLdoet. Kun je niet de hele dag, ook in uurtje kun 

je heel veel doen. Het gaat om de grote voorjaarsschoonmaak en onderhoud van het clubhuis, kleedkamers en het terrein. Voor 

de vrijwilligers staat er na de werkzaamheden een lekkere lunch klaar. Welke werkzaamheden zijn er? 

Schoonvegen buitenterrein 

Bladeren van platte dak verwijderen 

Egaliseren van het terrein voor de kleedkamers 

Ophangen sponsordoeken 

Graven van een geul t.b.v. het scorebord 

Schoonmaak van de kantine 

Kleedkamers schoonmaken 

Bar poetsen en schoonmaken 

Keuken grondig reinigen 

Onderhoud van de tuin 

Straatkant schoonmaken 

Muur straatkant schoonmaken 

En nog veel meer...... 

Al met al is er dus genoeg te doen. Graag zien we je de 11e maart. Zo kunnen we samen zorgen voor een frisse start van het 

nieuwe seizoen. 

 

Heb je de Sportlink app al op je telefoon staan? Onder vrijwilligerstaken, "mijn taken" kun je nu al aangeven of je aanwezig bent 

deze dag. (Zo kunnen wij al mooi de module testen ;-)  ) Weet je nog niet precies hoe dit moet, geen probleem! Binnenkort volgt 

stap 2 waarin we de werking van de vrijwilligersmodule uitleggen.   

Fluks beachkorfbaltoernooi 
De voorbereidingen zijn weer in volle gang voor het beachkorfbaltoernooi van Fluks op 24 juni!! 

Ook dit jaar proberen wij met verschillende teams deel te nemen aan het beachkorfbaltoernooi. Voor dit toernooi zijn al  

verschillende uitnodigingen gegaan richting de C1, B2, B1, A1,3e en de selectie!  

Tot nu hebben er 28 mensen zich aangemeld voor het beachkorfbal toernooi en de overnachting met eindfeest! 

Wil jij nu ook mee met naar Noordwijk? Dat kan!!  Stuur dan je mail adres naar 06-53435564 (Kevin Wanschers). Dit ter inventa-

risatie om te kijken naar de wensen van de mogelijke deelnemers.  

 

Verdere informatie: 

 Deelname aan het toernooi:    3,- per persoon 

 Vervoer met bus (indien genoeg interesse)   15,- per persoon (ongeveer) 

 BBQ        10,- per persoon 

 Overnachting      10,- per persoon 

 



Prikevent NKC’51 
Door middel van de in de bijlage bijgeslo-
ten poster, willen wij u attenderen op ons 
Prikevent op Maandag 5 juni 2017 - 
2e Pinksterdag. 
  
Wij hebben dit jaar weer een grote prijzen-
pot te verdelen. Het totale prijzengeld 
komt uit op Euro 1.300,- 
De hoofdprijs voor het winnende koppel is 
maar liefst Euro 500,-!! 
  
Ook dit jaar zal er een jeugdcompetitie 
plaatsvinden voor kinderen tot en met 14 
jaar. (Peildatum 5 juni) 
  
Inschrijven via de website is mogelijk vanaf 

1 maart 2017. 

 

 



Uitspraak van de maand: 
Als je niet voorbereid bent,  

wees dan voorbereid om te falen. 

Contact gegevens: 

Koedijk 2     7606 AA Almelo 

0546-816412 

debabbeltjes@ckv-achilles.nl  

www.facebook.com/ckvachilles 

 www.twitter.com/ckvachilles 

 www.ckv-achilles.nl 

Deze maand in de  
 

Altijd het laatste nieuws: 

We zijn bij Achilles altijd bezig om iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van het laatste 

nieuws. Hiervoor worden verschillende kanalen gebruikt, die we voor jullie nog even op een rijtje 

zetten: 

Altijd op de hoogte via twitter? 

Www.twitter.com/ckvachilles  of volg @ckvachilles 

Actief op Facebook? 

Www.facebook.com/ckvachilles 

Ook op het web, altijd het laatste nieuws bij de hand: 

www.ckv-achilles.nl  

Nieuwe maar ook oude foto’s zijn te vinden op: 

www.flickr.com/ckvachilles 

Flimpjes van Achilles zijn te vinden op: 

www.youtube.com 

Via de mail op de hoogte blijven? Meld je aan via: 

website@ckv-achilles.nl 

Foto’s, wedstrijdverslagen en leuke nieuwtjes zijn we dol op, en ontvangen we dan ook graag van jullie! 

Delen mag via website@ckv-achilles.nl , en dan plaatsen we jouw stukje zo snel mogelijk. 
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