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Zaterdag 4 november organiseert Achilles een korfbalclinic voor alle jeugdteams, met daarna oefen-
wedstrijden voor het 1e en 2e. 
De spelers krijgen onder leiding van hoofdtrainer Frank Landkroon training van de selectie van Achilles. 
We starten de ochtend om 10:00 uur met een clinic voor de F-jes, E-tjes en D-tjes (aanwezig in sportkle-
ren om 9:45u). 
Om 11:00 u gevolgd door de clinic voor de C, B en A 
jeugd (aanwezig in sportkleren om 10:45u). 
Om 13:00 speelt het 2e een oefenwedstrijd tegen 
Arena 2 
Als laatste speelt het 1e om 14:30 een oefenwed-
strijd tegen Amicitia 3 
Tot zaterdag 4 november in de sluiskade. Wij hebben 
er zin in! 
Sportieve groet van de Jeugd- & Technische Commis-
sie 

Clinic 4 november 

Vrijwilliger van de maand 

Ook deze maand zetten wij één van onze TOP vrijwilligers 

weer in het zonnetje!  

Deze maand is het geworden……..  

 

Floris Bijker!!! 

 

Floris is al vele jaren trainer bij Achilles en traint en coacht 

op dit moment de A1! Naast het trainen en coachen is hij 

ook actief binnen de sponsorcommissie en is een speler van 

het eerste van Achilles. 

 

Op deze manier willen wij Floris Bijker bedanken voor al 

zijn vrijetijd die hij stopt in de vereniging!  

 

Floris bedankt!! 

 



Bioscoopavond 
Op Vrijdag 10 november wordt er in het clubhuis een  

bioscoop avond georganiseerd voor alle kinderen en  

vriendjes en vriendinnetjes van de F, de E en de D 

spelers! 

Om 19.00 uur kunnen alle kinderen hun kaartje laten 

scheuren om de bioscoopzaal te betreden. Daar 

wordt er door middel van zelf aangedragen films een 

film gekozen die we met zijn allen gaan kijken!  

Natuurlijk ontbreekt de popcorn en wat drinken niet! 

Om 22.00 uur is de bioscoop avond afgelopen en  

mogen de kinderen weer opgehaald worden uit  

Bioscoop “CKV Achilles.” 

Wij hopen jullie allen te zien op vrijdag 10 november 

om 19.00 uur!! 

Deze maand in de   
 

Kamp 

Het mexicaanse jeugdkamp is ten einde gekomen. Wij zijn druk bezig met het verzamelen en ver-

werken van alle foto’s die zijn gemaakt. Deze kunnen jullie de komende week verwachten op onze 

social media. Wij hopen dat iedereen het naar zijn of  haar zin heeft gehad. 

Zoals altijd blijven er een paar gevonden voorwerpen over. Deze 

spullen hebben wij voor jullie op de foto gezet en zie je hier 

rechts onder staan. Zit er iets van jou tussen? Dan kun je deze 

spullen zaterdag bij Sven tijdens de clinic ophalen. 

 

Iedereen bedankt voor weer een gezellige week! 

Groeten van de kampleiding en kookmoeders. 

Deze maand in de   
 

Uitnodiging sinterklaasfeest 

Het duurt niet heel lang meer en dan komt Sinterklaas weer 

naar Nederland! En gelukkig komt Sinterklaas ook dit jaar 

weer naar de kantine van CKV Achilles! 

Op 28 november loopt Amerigo en de zwarte pieten weer 

over de daken en zal via de schoorsteen bij Achilles binnen-

stappen! 

Door het drukke schema van de Sint is nog niet bekend hoe 

laat hij binnenkomt en zodra wij hem persoonlijk spreken 

zullen wij het zeker navragen! 



Uitspraak van de maand: 
Ook deze tijd zal eenmaal 

de goede oude tijd heten 

- Godfried Bomans - 

Contact gegevens: 

Koedijk 2     7606 AA Almelo 

0546-816412 

debabbeltjes@ckv-achilles.nl  

www.facebook.com/

 www.twitter.com/ckvachilles 

 www.ckv-achilles.nl 

Deze maand in de   
  

Inleveren boekjes grote clubactie 
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