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Stof tot nadenken
We doen het allemaal, we doen het veel, meestal voor jezelf, soms voor een ander. Nadenken. Mooi woord.
Afgelopen weekend is er weer veel nagedacht. Tijdens de Korfballeaguefinale in Ziggo Dome bijvoorbeeld.
De vraag die vaak opkomt is: “Voor wie zijn we?”. Tja. Ga daar maar eens een antwoord op verzinnen. Bij de
junioren had ik niet echt een favoriet. DVO uit Bennekom was met een deel van het team kampioen
geworden op het veld tijdens het NK. Zouden ze het hier dan weer flikken? TOP uit Sassenheim moet je
nooit onderschatten. Voor wie we dan waren? Ik hield het politiek in het midden. Van de kids was de ene
voor de lichte favoriet en de ander voor de winnaar. Ze kregen allebei gelijk. Ik moest nog even denken aan
wat ik wel vaker denk. Het is pas voorbij, als het laatste fluitsignaal heeft geklonken. En of het onderschatting
was weet ik niet, maar als je als DVO zes doelpunten voorstaat, is het zuur om de finale alsnog te verliezen.
TOP won dus en vierde het feestje. Dus toch TOP, dat in de grote finale zou ontbreken.
Want daar stonden PKC uit Papendrecht en Fortuna uit Delft. Dezelfde finalisten als op het vel Din 2018.
Een mooi spektakel wederom, nu in een goed gevuld Ziggo Dome, waar we met Valto ook weer ruimschoots
vertegenwoordigd waren. En al waren we daar niet, veel van ons zaten op de bank of keken elders naar de
finale. Uitgezonden door de NOS met naar wat ik begreep een prima voorbeschouwing en dit uitzending. En
weer “Voor wie zijn we?”. Geen oranje in het veld, hoe wel, met Rick en Alex op de reserve bank van de
scheidsrechters hadden we nog een kans om voor het politieke “de arbitrage” te gaan. Maar het mocht niet
zo zijn. Nog niet, want de heren zijn erg goed bezig en hebben dit jaar laten zien zeker tot het leiden van een
dergelijke finale in staat te zijn. Maar om antwoord te geven op de vraag … PKC had al zo lang geen finale
gewonnen, misschien dat dat weer een keer mooi zou zijn. Maar aan de andere kant wist Fortuna zich als de
nummer 4 van de competitie maar mooi te plaatsen en zou als underdog een prima winnaar zijn. De kids
waren voor de underdog en de winnaar. En weer kregen ze gelijk. Een terechte winnaar van een finale die
ging zoals één van de scenario’s van de coaches had voorspeld. Want wat kunnen die twee nadenken. En
uitvoeren. Fortuna dus, na 2004, weer Nederlands Kampioen.
Het stukje voor en na de finale waren ook mooi overigens. De dag begon met een heerlijke zonnetje en de
eerste oefenwedstrijden voor de jeugd op zaterdag. We zijn weer aan het buitenseizoen begonnen. Daarna
snel met z’n allen in de bus naar Amsterdam en daar werden drie van onze kampioenenteams gehuldigd op
het bordes. Het was koud, maar we stonden er maar weer. De aankondiging van het NK veldkorfbal direct
na de finale was een ander kippenvelmomentje. Het officiële startschot voor de kaartverkoop van dat andere
Nederlands Kampioenschap. Gewoon bij ons op het veld. Achter de schermen wordt hard gewerkt om dit
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voor elkaar te krijgen. Ik heb al veel mensen zich zien opgeven als vrijwilliger, maar we kunnen er nog wel
wat meer gebruiken. Net als in Ziggo, proberen we er in De Lier een mooi feestje van te maken. Topkorfbal
in het Westland!
Na afloop was er een Korfballeaguefinale afterparty, georganiseerd door Rianca en Daan. Het was wat mij
betreft mooi om te zien dat er weer eens een feestje voor de jeugd georganiseerd werd. De A en B waren
welkom, evenals de senioren. En vanwege de jeugd waren er maatregelen genomen om het alcoholbeleid te
benadrukken en te handhaven. Ik moet zeggen dat deze twee dat goed is gelukt en dat voor de eerste keer.
Mijn complimenten! Natuurlijk kom je altijd wat leerpuntjes tegen, maar ik hoop dat jullie die willen
meenemen naar een volgende keer. En dat met elkaar kunnen nadenken hoe we de tent helemaal vol
krijgen. Want een feestje kan toch ook leuk zijn als je niet mag drinken?
Vind je van niet? Dan heb ik het volgende voorstel. Op 3 mei mag Valto tappen en inschenken in de
feesttent aan de Hoofdstraat. Leuk feest, maar je mag niet drinken. Dus daar ga je natuurlijk niet naar toe.
Maar in plaats van thuis op de bank te zitten, zou je ook GJ kunnen helpen. Hij heeft nog wel wat mensen
nodig. Ik zie een WIN-WIN situatie, waarbij je tóch op het feest bent en jezelf nuttig maakt. Als vereniging
houden we er namelijk een mooi bedrag aan over. Wat overigens ook mooi is, is de eendjes actie van
Stichting Liers gevoel. De eendjes doen mee aan een race in de Lee. Je kunt er mooie prijzen mee winnen
en ook de vereniging profiteert. De eendjes zijn te koop bij de bar in de Villa.
Als afsluiter van dit mooie weekend, wil ik nog twee zaken noemen. Als eerste de AdFysio Giga
Kangoeroedag. Afgelopen vrijdag kwamen de weken voorbereiding weer tot een mooi resultaat. Ruim 300
kinderen van de basisscholen op ons veld tijdens de Koningsspelen. Het was fris, maar schitterend weer. De
organisatie was top en dus bedank ik naast Ingrid, Dita, Caroline en Ellen ook alle vrijwilligers en de
Mondriaanstudenten die hebben meegewerkt aan dit jaarlijkse feestje! Als tweede en laatste de ALV,
voorjaarseditie. Een update van de lopende zaken, waarbij we terug- en ook vooruitkijken en een aantal
belangrijke zaken bespreken. Jullie zijn allemaal uitgenodigd. Niet te lang nadenken, gewoon komen. In de
Villa. Vanaf 20.00 uur. Om 19.45 uur staat de koffie klaar.
Tot morgen dus!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

AGENDA VOORJAARSVERGADERING
Hierbij nodigt het bestuur alle leden en andere belangstellenden uit voor de jaarlijkse Algemene
Voorjaarsvergadering.
Deze wordt gehouden op maandag 15 april 2019, in De Villa
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar en om 20.00 begint de vergadering. We willen benadrukken
dat ook de ouders van de jeugdleden van harte welkom zijn om hun kinderen op deze vergadering
te vertegenwoordigen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening door de voorzitter
Vaststellen notulen Najaarsvergadering 2018
Plannen en mededelingen van het bestuur
Contributieverhoging
Jubilarissen
Rondvraag

Agendapunten voor de vergadering kunnen uiterlijk 3 x 24 uur voor de vergadering worden
ingeleverd bij een bestuurslid (bij voorkeur de secretaris, secretaris@ckv-VALTO.nl). Korte vragen
waarvoor geen uitgebreid bestuur overleg nodig is, kunnen tijdens de vergadering worden gesteld.
Namens het bestuur, Fiona Rijsdijk
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AL MEER DAN
100 JAAR
UITSTEKEND
TIMMERWERK
Jan van de Laarweg 10 De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655
E ljmvadri@kabelfoon.nl

We mogen weer tappen in de feesttent!
Vrijdag 3 mei mag VALTO weer tappen in de tent aan de
Hoofdstraat. We zijn op zoek naar mensen die kunnen
tappen, frisdrank in schenkers, en verkopers. Daar mee
kunnen we weer leuk club centje verdienen, dus geef je op,
en help VALTO. Ouders en andere mensen zijn van ook
van harte welkom, om te helpen of je kent iemand die het
er leuk vindt , iedereen mag helpen. Er komt een leuk
gezellig optreden, dus we gaan met ze allen mooie avond
er van maken. Het is vanaf 20 uur tot 01:00 uur en de leeftijd om te helpen moet 16 +zijn. Dus geef je op bij
Gj Stolk.
Email. pgjstolkdelier@gmail.com
Groetjes GJ

Programma komende week
Maandag 15 april
TIJD
19:00

WEDSTRIJD
Valto B2

18:00

Valto D1

SCHEIDSRECHTER
-

Valto A3
-

Valto D2

Dinsdag 16 april
TIJD
20:45

WEDSTRIJD
Valto 1

-

Oranje Wit 1

SCHEIDSRECHTER

19:30

Valto 2

-

Oranje Wit 2

19:30

Valto B1

-

Valto A1

Woensdag 17 april
TIJD
18:00

WEDSTRIJD
Valto D3

SCHEIDSRECHTER
-

Valto C4

18:15

Die Haghe E1

-

Valto E1

Zaterdag 20 april
TIJD

WEDSTRIJD

16:00

Valto 1

-

Merwede/Multiplaat 1

W G (Bert) Pellikaan (sr)

14:30

Valto 2

-

Merwede/Multiplaat 2

Rob Wielinga

15:15

Valto 3

-

DES (D) 4

Quinten Wolff

12:10

Achilles (Hg) 5

-

Valto 4

17:30

Valto 6

-

Paal Centraal 4

17:00

ONDO (G) 7

-

Valto 7

17:00

VEO 6

-

Valto 8

16:45

Valto 9

-

KOAG 5

13:00

Valto A1

-

Kinderdijk A1

12:30

Valto A2

-

ODO A1

12:30

VEO A2

-

Valto A3

11:15

Valto B1

-

Achilles (Hg) B1

14:20

ONDO (G) B2

-

Valto B2

14:00

Valto B3

-

ALO B2
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Eelke Lodder

Mickeal Buijs

12:00

Valto C1

-

Tempo C1

09:30

Avanti C2

-

Valto C2

11:00

Fortuna C4

-

Valto C3

10:15

Valto C4

-

Gemini C2

11:00

Valto D1

-

Excelsior (D) D1

11:30

Dijkvogels D1

-

Valto D2

10:00

Achilles (Hg) D2

-

Valto D3

09:15

Valto D4

-

Excelsior (D) D3

10:30

Fortuna/ E1

-

Valto E1

09:30

Excelsior (D) E5

-

Valto E2

10:00

Valto E3

-

ONDO (G) E5

09:00

Vitesse (Ba) E6

-

Valto E4

10:30

Fortuna E7

-

Valto E5

11:30

IJsselvogels E5

-

Valto E6

10:00

Valto E7

-

Fortuna E6

09:00

Valto F1

-

ODO F1

11:00

ODO F3

-

Valto F2

12:00

ONDO (G) F6

-

Valto F3

09:00

Valto F4

-

DES (D) F1

Opstellingen senioren zaterdag 20-04-2019
VALTO selectie in onderling overleg
VALTO 3: Thuis, DES 4 (15.15 uur). Aanwezig: 14.30 uur
Heren: Steven, Michael, Simon, Floris, Thomas
Dames: Joyce, Esmee, Kimberly, Fleur, Rosalie, Romy
VALTO 4: Uit, Achilles 5 (12.10 uur). Vertrek: 11.00 uur
Heren: Laurens, Rob, Luuk, Kees, Frank, reserve heer
Dames: Kitty, Laura, Vera E, Elise, reserve dame
VALTO 5: Wedstrijd verplaatst naar 1 mei.
VALTO 6: Thuis, Paal Centraal 4 (17.30 uur). Aanwezig: 16.45 uur
Heren: Nick, Vincent, Jesper, Laurens, Jesper, Bart
Dames: Lysanne, Mandy, Ryanne, Manon G, reserve dame
VALTO 7: Uit, ONDO 7 (17.00 uur). Vertrek: 16.00 uur
Heren: Ruud, Twan, Rinze, Wouter, Frank P
Dames: Petra, Gerda, Marije, Nathalie, reserve dame
VALTO 8: Uit, VEO 6 (17.00 uur). Vertrek: 15.45 uur
Heren: Arie, Martin, Peter, Michiel, reserve heer
Dames: Jolanda, Fiona, Leonie, Marleen, Rosanne
VALTO 9: Thuis, KOAG 5 (16.45 uur). Aanwezig: 16.00 uur
Heren: Sjors, Jan-Jaap, Erik, Frans, Richard, Michiel
Dames: Chantal, Dita, spelende dame, spelende dame, reserve dame
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Rob Knuist

complete financiële administratie
complete loonadministratie
belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken
Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ De Lier

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

Nieuws van de Technische Commissie
Geen.

Adfysio Giga Kangoeroedag 2019
Ook dit jaar hebben wij Dita, Ellen, Caroline en Ingrid de Adfysio Giga Kangoeroedag mogen
organiseren. Het was weer een enorm groot succes. Droog weer, tikkeltje fris maar dat heeft geen
kleuter ervan weerhouden om van alle spelletjes te genieten.
Voor wie ons tijdens deze dag op welke wijze ook heeft geholpen, een dikke dank je wel.
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Onze scheidsrechters
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten.

Afgelopen zaterdag
Lekker rustig. Alleen Rick en Alex waren actief. Nou ja: in ieder geval paraat. Ze
waren stand-in voor de korfballeague finale.
Ook zag ik Max Valto 2 fluiten afgelopen woensdag. En misschien zijn er nog wel
meer van onze scheidsrechters actief geweest bij oefenwedstrijden maar heb ik dit
even gemist.

Weer bedankt voor jullie inspanningen!
Komend weekend
Aanwijzingen komende zaterdag
12:30 TOP / SolarCompleet 3 Achilles 2 Jan Korteland
17:00 DES A1

Refleks A1 Max Hulsebosch

Rick en Alex krijgen wellicht nog een aanwijzing en ik zie ook nog wat oefenwedstrijden openstaan dus wie
weet komen er nog wel wat mannen in actie.
Groet Peter

We mogen weer tappen in de feesttent!
Vrijdag 3 mei mag VALTO weer tappen in de tent aan de
Hoofdstraat. We zijn op zoek naar mensen die kunnen
tappen, frisdrank in schenkers, en verkopers. Daar mee
kunnen we weer leuk club centje verdienen, dus geef je op,
en help VALTO. Ouders en andere mensen zijn van ook
van harte welkom, om te helpen of je kent iemand die het
er leuk vindt , iedereen mag helpen. Er komt een leuk
gezellig optreden, dus we gaan met ze allen mooie avond
er van maken. Het is vanaf 20 uur tot 01:00 uur en de leeftijd om te helpen moet 16 +zijn. Dus geef je op bij
Gj Stolk.
Email. pgjstolkdelier@gmail.com
Groetjes GJ

Schoonmaken Villa
Het veld seizoen gaat weer beginnen en uiteraard hoort daar ook de schoonmaak van de Villa bij.
We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.
De sleutel van de Villa kan op vrijdagavond vanaf 18.30 gehaald worden bij Jan Jaap Elenbaas,
Meidoornhof 21.
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld:

19/4 E3 + E4 (Goede vrijdag binnen het team bespreken wanneer jullie gaan)
26/4 E5+ E6
3/5 F1 + F2
10/5 F3 + F4
17/5 C1
24/5 C2
31/5 C3
7/6 C4
14/6 D5
21/6 B1
28/6 B2
5/7 B3
12/7 D3+ D4
Alvast bedankt voor jullie inzet! Edith van Geest
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HELPENDE HANDJES GEZOCHT BIJ HET NK VELDKORFBAL 22 JUNI
AS!
Zoals al eerder vermeld in de Bijblijver en op de website mag CKV VALTO dit jaar en volgend jaar het NK
Veldkorfbal organiseren.
Dat betekent korfbal op het allerhoogste niveau voor de C, B en A-jeugd en de senioren op onze eigen club
in De Lier!
Het wordt een heel mooi evenement voor jong en oud en waar we veel helpende handjes bij nodig hebben.
Inmiddels stromen de aanmeldingen al lekker binnen dus daar zijn we super blij mee!
Om alles goed ingevuld te krijgen, hebben we nog echter nóg meer aanmeldingen nodig…J.
Waar zijn we naar op zoek?
Sterke mannen voor het opbouwen en afbreken van dit gehele evenement (vrijdag, zaterdag en
zondag).
Parkeerwachters die op verschillende parkeerplaatsen het verkeer in goede banen leiden
Aanpakkers die zorgen voor het netjes houden van het terrein, de toiletten, kleedkamers etc.
Commerciële talenten die diverse broodjes, frietjes, snoepjes en andere lekkernijen kunnen
verkopen
Baktalenten voor het bakken van overheerlijke taarten
Teambegeleiders die het gaaf vinden een topteam te begeleiden op deze dag
Spelletjesbegeleiders die meehelpen met het kinderprogramma
Etc.
Er zijn diverse taken te vervullen en vele handen maken licht werk dus… ga naar de speciale pagina op
onze website (https://ckv-VALTO.nl/nk-veldkorfbal/) en vul daar het formulier in.

NK veldkorfbal | Korfbalvereniging VALTO

Geef hier je voorkeuren aan, wat jij op de dag zou willen doen. Je mag meerdere keuzes maken. Op
basis hiervan wordt een indeling gemaakt. We werken met tijdblokken van een paar uur en soms ook
een halve dag.
ckv-VALTO.nl

Hartelijk dank!
Namens de organisatie NK Veldkorfbal
Irma Koornneef en Chantal van Kester (vrijwilligerscoördinatie NK Veldkorfbal)
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Bijzonder scoren bij
het team van
LagerwerfWonen
Een nieuw interieur scoren? Maak er
dan een thuiswedstrijd van: bij Lagerwerf Wonen
aan de Hoofdstraat 175. Het gemak van alles onder één dak,
van gordijnen tot wandbekleding, van raamdecoratie tot vloerbedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke
aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis
bij Lagerwerf Wonen!

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl www.lagerwerfwonen.nl

Wedstrijdverslagen
Na een geweldig zaalseizoen gaan we weer naar buiten.
Nu de zaalfinale gespeeld is in de Ziggodome met Fortuna als grote winnaar, zit het zaalseizoen er voor
iedereen op en gaan we ons opmaken voor het vervolg van de veldcompetitie. In een korte terugblik neem ik
u mee naar wat een historisch zaalseizoen is geworden. VALTO 2 schreef geschiedenis door dit zaalseizoen
uit te komen in de reserve overgangsklasse. Als gedeeld koploper in de reserve 1e klasse op het veld was
iedereen benieuwd waar we zouden eindigen. Het bleek een zwaar seizoen te worden voor VALTO 2,
waarin het bij veel wedstrijden lang mee kon met de tegenstanders. Helaas glipte te vaak in het laatste deel
van de wedstrijd de grip op de wedstrijd door de handen. Met twee winst partijen op de KCC/So Natural 4 en
SDO/Blijwerkt 2 en een gelijkspel tegen de kampioen KVS 3 werden te weinig punten vergaard om een
verblijf in de overgangsklasse veilig te stellen. Volgend seizoen dus weer in de 1e klasse in de zaal, waar we
weer voor een mooi resultaat willen gaan strijden.
Ook VALTO 1 schreef geschiedenis in de zaal deze winter. Op het eerste gezicht leek het een zwaar
seizoen te gaan worden met op voorhand vier kampioenskandidaten in de poule. Met ZKV, Excelsior en
ONDO (M) die allen als koploper in de 1e klasse op het veld de zaal in gingen, was het voor ons weer
afwachten of VALTO 1 goed genoeg was om in de top mee te draaien. Het vlaggenschip begon scherp aan
de zaalcompetitie door direct de eerste concurrent op een nederlaag te trakteren. In Middelburg bleek
VALTO te sterk voor ONDO en verhoogde zo de feestvreugde op het VALTO schuurfeest. Ook andere door
mij als favorieten om de koppositie strijdende ploegen ZKV en Excelsior werden met schijnbaar gemak
verslagen. Na vijf wedstrijden was er een korte pauze rond de feestdagen, waarna de competitie werd
vervolgd tegen RODA. Door de uitslagen in de eerste vijf wedstrijden betraden tegenstanders intussen met
een andere mindset het veld. RODA leek op bezoek in De Lier voor een stunt te gaan zorgen, maar VALTO
maakte geen fout en wist ook deze tegenstander aan de zege kar te binden. Toen de return wedstrijden
begonnen had VALTO intussen een voorsprong van vijf punten op de nummer twee en leek soeverein op
het kampioenschap af te stevenen. Bij elke wedstrijd zag je het "VakkieV” groeien en steeds meer
supporters geloofde dat dit het seizoen van VALTO 1 zou worden. Na weer een korte stop in de competitie
stond de uitwedstrijd tegen ZKV in Zaandam op het programma. Zij waren de nummer twee en konden bij
winst de druk weer opvoeren bij VALTO, maar dan moest er wel gewonnen worden. Lang leek het talrijk
aanwezige Lierse publiek naar een volgende overwinning voor hun vlaggenschip te kijken. De thuisploeg
trok echter alle registers open en wist in de slotfase VALTO het eerste en enige puntverlies te bezorgen.
Voor de spelers van VALTO 1 was dit een wake-up call, want het was zeker nog niet het moment om
achterover te leunen. Een week later stond immers de wedstrijd tegen Excelsior uit Delft op het programma.
Zij hadden bij het begin van de competitie hun doel van de daken geschreeuwd dat zij het voor het
kampioenschap zouden gaan. Bij winst zouden zij nog een hele kleine kans maken en gingen dus vol voor
de overwinning. VALTO 1 wist zich in deze wedstrijd te herstellen van de nederlaag van de week er voor en
werkte gedisciplineerd naar de nipte overwinning toe. Nu kon het eigenlijk niet meer fout gaan en moest in
sportcentrum “de Koog” in Koog aan de Zaan de kroon op het werk gezet worden. Gesteund door een
buslading supporters wat nog werd aangevuld door de nodige volgauto’s, werd RODA deze keer een stuk
eenvoudiger aan de kant gezet en was het kampioenschap een feit. Een mooi feest volgde in de Villa en
werd daarna en passant op de donderdagavond een nieuw clubrecord in de boeken geschoten door in de
laatste wedstrijd tegen Ten Donck 44 keer te scoren. een mooie afsluiting van het zaalseizoen en gaan we
ons weer opmaken voor het vervolg van de veldcompetitie. De eerste oefenwedstrijden zijn al weer gespeeld
onder barre omstandigheden. Hoewel de zomertijd al is ingegaan wil het weer nog niet erg meewerken. Ook
deze week zal er nog een erg frisse wind over de velden waaien, maar naar het zich laat aanzien worden de
eerste competitiewedstrijden volgende week onder betere omstandigheden afgewerkt. Dat zou goed
uitkomen, want de selectie teams hebben onze steun keihard nodig. VALTO 2 heeft zijn zinnen gezet op het
kampioenschap in de reserve 1e klasse en VALTO 1 gaat voor lijfsbehoud in de overgangsklasse. De eerste
wedstrijd zaterdag thuis tegen MEWEDE uit Sliedrecht is gelijk een belangrijke. Waar door VALTO 2 In
september de punten werden gepakt, werd er door VALTO 1 in een slechte wedstrijd met 13-9 van deze
ploeg verloren. Aan VALTO 1 de taak om hen te laten zien dat zij veel beter kunnen. Ook voor VALTO 2 zal
alleen een overwinning tellen. We zullen dus weer met z’n allen achter de ploegen moeten gaan staan en
hen steunen in de strijd om de broodnodige punten. We hebben in de zaal kunnen zien wat een supporter
schare met de spelers doet.
Volgende week dus allemaal langs de lijn om de eerste punten in de buitenlucht binnen te harken.
Arno van Leeuwen.

Valto E7
Hallo allemaal,
Hier een klein verslag over de wedstrijd van Valto E7 tegen Ondo E7.
Deze is gespeeld afgelopen zaterdag 13 april.
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Dat was de eerste keer voor Aris, die echt heel erg zijn best heeft gedaan.
De eerste 10 minuten leken de teams aan elkaar gewaagd.
Daardoor werd er helaas nog niet gescoord.
In de tweede helft scoorde Ondo 2 keer. Ze bleken toch net iets beter te zijn.
En ook in de derde helft scoorde Ondo 1 keer.
Helaas ook in de vierde helft scoorde Ondo weer een keer.
Het zat er niet meer in voor Valto en helaas heeft Ondo met 4-0 gewonnen.
Nora Bakker

Lente aanbieding

Sponsor commissie heeft met Houthandel Van der Marel geregeld dat we voor inkoopprijs een bankje
kunnen kopen. Het doel is 20 bankjes langs de lijn te plaatsen zodat we voldoende zitplaatsen hebben bij
wedstrijden van VALTO. Help VALTO te investeren in haar supportersgroep en koop een bankje voor 110€
in de webshop.

We mogen weer tappen in de feesttent!
Vrijdag 3 mei mag VALTO weer tappen in de tent aan de
Hoofdstraat. We zijn op zoek naar mensen die kunnen
tappen, frisdrank in schenkers, en verkopers. Daar mee
kunnen we weer leuk club centje verdienen, dus geef je op,
en help VALTO. Ouders en andere mensen zijn van ook
van harte welkom, om te helpen of je kent iemand die het
er leuk vindt , iedereen mag helpen. Er komt een leuk
gezellig optreden, dus we gaan met ze allen mooie avond
er van maken. Het is vanaf 20 uur tot 01:00 uur en de leeftijd om te helpen moet 16 +zijn. Dus geef je op bij
Gj Stolk.
Email. pgjstolkdelier@gmail.com
Groetjes GJ
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Valto Einddag
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Zwem4Daagse
Speciaal voor de verenigingen die sporten in Sportcentrum Vreeloo, is er een leuke kortingsactie. Wanneer
zij zich met minimaal 5 leden tegelijk aanmelden, betalen zij slechts €10,- p.p. voor deelname. Zij dienen zich
dan wel voor 19 april in te schrijven en moeten dit dan doen op vertoon van de promotiemail die Valto heeft
ontvangen en die op te vragen is bij Marleen Slaman: marleen.slaman@ckv-valto.nl

ZWEM4DAAGSE DE LIER
29 APRIL T/M 4 MEI
Doe mee aan de jubileum-editie van de Zwem4daagse!
Kom tijdens de meivakantie vier dagen zwemmen en
haal jouw medaille en oorkonde.
Tijdens deze week organiseren we leuke activiteiten,
zoals waterpolo, zeemeerminzwemmen en een disco.
Hieraan kan gratis deelgenomen worden.
Veilingweg 16
2678 LN De Lier
0174-521066
vreeloo@optisport.nl
www.optisport.nl/vreeloo

Tickets voor €12,50 te koop bij receptie
XM A3 poster v3 ALG 2018.indd 1
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