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Van de voorzitter 
 
Zo tijd om weer even wat nieuws te brengen op deze toch wel wat merkwaardige moederdag. De één vindt 
het wel ok en gezellig dat er bezoek komt, maar de ander is toch ook vooral bang en spreekt angst uit. Zeer 
begrijpelijk als we om ons heen kijken en nog steeds mensen ziek thuis horen zitten met verschijnselen die 
toch erger zijn dan een normale griep. 
 
Iets meer dan 14 dagen terug hebben we de spullen uit de sporthal kunnen halen, zodat we na ruim 
anderhalve maand weer een klein beetje het gevoel van een vereniging kunnen krijgen. Dat heb ik zelf 
ervaren en toch wel het meest gemist. Samen zijn en verbonden voelen aan de vereniging. Nu was het 
allemaal zo koel, stil en angstig tijdens het begin van de uitbraak m.b.t Covid19. 
 
Gelukkig mogen we weer gaan bouwen, hetzij langzaam, maar de beleving komt alweer terug binnen Valto 
en dat doet mij persoonlijk heel veel goed. Vanaf deze plek dan ook ontzettend veel dankbaarheid naar de 
leden binnen de TC die het nu mogelijk maken gezamenlijk met de trainers voor de leden om de trainingen 
weer op te pakken. Van jong naar deze week ook weer senioren en ook weer inclusief de Fit en Fun groep 
op maandagavond. 
 
Helaas mogen we als vereniging lang nog niet alles, maar we gaan er zeker alles aan doen om het voor 
iedereen zo leuk mogelijk te maken. De kantine en gebruik van clubgebouw laat nog wel even op zich 
wachten, maar we kunnen klussen etc ook weer oppakken. Zo staan het bevestigen van het digitale 
scorebord bij veld 2 onder andere op het programma en zo zijn nog wel meer zaken in en om het park. 
Samen kunnen we hier een goede draai aan geven. Zijn er leden en/of ouders van leden die het ook wel 
zien zitten om te helpen bij het klussen binnen Valto, neem dan even contact op met GJ Stolk of Dennis 
Voskamp, zij gaan vanaf eind mei namelijk weer opstarten. Hulp is altijd welkom. 
 
Ook wordt onze hulp bij het streamen van de kerkdiensten binnen onze PKN gemeente De Lier van de 
Domkerk en de Vredekerk als zeer waardevol gezien en merken wij als bestuur de dankbaarheid vanuit de 
gemeente die wij ontvangen in de berichten die persoonlijk worden gestuurd. Ook dat is waar wij als CKV 
immers voor staan. Waarschijnlijk omdat het einde van deze crisis nog niet in zicht is, zullen we deze 
streaming ook nog even blijven doen. Ook in deze wordt jullie hulp gevraagd jezelf aan te melden. Inmiddels 
heb ik er zelf nu een week of 8 opzitten en de eerste weken dit samen met Thomas Ris opgezet, maar 
wellicht lijkt het je leuk te helpen bij een zondagmorgen in de kerk vanaf 09:30 tot 10:45. Het geeft immers 
een kick als je weet dat je dit niet voor jezelf doet maar voor vele Lierenaars en op de Paasmorgen 
uiteindelijk 1900 weergaven hebt gehad. 
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Tot slot wens ik eenieder die getroffen is door het corona virus, hetzij via ziekte, hetzij middels een eigen 
bedrijf of een bedrijf waar jij voor werkt, heel veel sterkte toe en wijsheid. Oplossingen zijn er helaas niet, 
maar wij leven intens mee met de bedrijven die zo hard geraakt zijn door deze Covid19 crisis. 
 
Een warme groet, 
 
Marco Stolze 
voorzitter@ckv-valto.nl 
06-30728817 
 
 
Verloren … wie heeft gevonden? 
 
Sleutelbos(je) met o.a. fietssleutel + hanger ‘Valto-shrit’ 
 
Heb je dit bosje gevonden of weet je iemand die het gevonden heeft? 
Laat dit dan weten aan Dieuwertje (C3) of stuur een berichtje naar  
geest@live.nl / 06-20013385, dan kunnen we het komen ophalen. 
Heel erg bedankt! 
 
Groetjes, Dieuwertje en Arjen 
 
 
 
Van de TC 
 
Van volle race om het kampioenschap of strijdend tegen degradatie, uitkijkend naar een eindtoernooi of NK, 
lonkend naar het trainingsweekend of jeugdkamp, naar niets. Helemaal niets. Van een achtbaan, naar 
stilstaand verkeer op de snelweg. En nu … nu mogen we weer beginnen. Zijn we weer begonnen. We een 
beetje spannend, maar supergoed voorbereid door onze opperCoCo’s Marleen en Fiona, samen met een 
hoop hulpCoCo’s. Maar niet zonder jullie, spelers en ouders. Voor zover ik kan beoordelen worden de 
protocollen goed opgevolgd en daardoor kunnen we dit blijven doen. 
 
Voor deze week is er weer een schema gemaakt, nu ook met de seniorenteams en Fit&Fun erin. Hierbij 
hebben we als tweede training voor de oudere jeugd iets toegevoegd, een bootcamp en een over-en-weer 
toernooi. Ook deze opzet gaan we weer evalueren aan het einde van de week en eventueel aanpassen als 
dat nodig blijkt. 
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Voorbereiding op het nieuwe seizoen 

We zijn als TC ook al bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Zo hebben we de nodige 
video-overleggen gehad en gaan we dat voortzetten, waar we normaal bij elkaar zouden komen. De 
afmelddatum van 1 mei is inmiddels verstreken, dus we zijn aan de slag met de grove indelingen. Dit doen 
we om te kijken hoeveel jeugd we per lichting hebben en wat de opties zijn bij de senioren, maar ook ter 
voorbereiding op de indelingsvergadering, die er dit jaar misschien wel heel anders uit gaat zien. Hoe dan 
ook, we doen ons best om begin juni met een indeling voor de jeugd te komen. Lukt het eerder, dan horen 
jullie dat. 

Verder zijn we voor de selecties bezig met de nieuwe staf. Voor Valto 1 en 2 staan volgend seizoen Mark 
Tissink en Ronald Tuntelder voor de groep. Het bericht over Ronald hebben jullie vorige week kunnen lezen. 
Wie de staf vormen voor Valto A1 hopen we deze week te kunnen communiceren. 

Een nieuw seizoen biedt ook nieuwe kansen. Kansen om je verder te ontwikkelen als trainer bijvoorbeeld. 
Daarvoor willen we volgend seizoen een KT3 cursus aanbieden. Deze is voor iedereen die een KT2 cursus 
heeft gedaan. Wil je zo’n kans pakken, laat dat dan ook weten! En wil je je echt onsterfelijk maken, dan is er 
altijd de mogelijkheid om een scheidsrechtercursus te volgen. Het fluiten van wedstrijden in de buurt en 
soms ook onze eigen teams is leuk, leerzaam en is hard nodig om aan onze verplichtingen richting de bond 
te voldoen. 
 
Dat was hem even voor nu. Mocht je vragen hebben, schroom niet te mailen of te bellen. Dat kan naar 
tc@ckv-valto.nl of naar mij op vztc@ckv-valto.nl / 06-29585387. 
 
Blijf thuis (als je niet weg hoeft). Blijf fit (tijdens de trainingen bijvoorbeeld). Blijf gezond (dat vooral). 
 
Namens de TC, 
Jan Jaap Elenbaas 
 
 
Coronacoördinatoren gezocht! 
 
Om de trainingen veilig te laten verlopen zijn we nog op zoek naar coronacoördinatoren. Als CoCo ben je op 
een avond of deel van de avond actief tijdens trainingen om te kijken of alles goed verloopt, maar vooral bij 
de start of einde om de leden de juiste aanwijzingen te geven. Je houdt toezicht op afstand en helpt bij het 
schoonmaken van het trainingsmateriaal. Je mag alleen niet ouder zijn dan 70 jaar … 
 
Wil je hierbij helpen? Laat het dan weten aan Marleen (06-36355418) of Fiona (06-24568207).  



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 vloer-

bedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke 

aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis

bij Lagerwerf Wonen!

Bijzonder scoren bij
het team van

Lagerwerf Wonen

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier   T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl   www.lagerwerfwonen.nl
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Schoolkorfbal (light) voor groep 3, 4 en 5 van de basisschool - 23 mei 2020 
 
Valto houdt op zaterdag 23 mei een schoolkorfbaltoernooi, om ook kinderen die geen lid zijn of korfbal willen 
uitproberen daar de kans toe te geven. Het zal tussen 9.30 en 12.30 uur plaatsvinden en afhankelijk van het 
aantal teams delen we het al dan niet op in tweeën. We houden ons namelijk wel netjes aan de protocollen. 
 
Wij zorgen dit jaar dan ook voor een begeleider, omdat ouders niet op het sportcomplex mogen komen. Wil 
je meedoen? Stuur dan een e-mail naar schoolkorfbal@ckv-valto.nl. Aanmelden kan tot en met 16 mei! 
 
 
 
 
Spelletjesochtend voor groep 1 en 2 van de basisschool - 23 mei 2020 
 
Normaal zou Valto tijdens de Koningsspelen een spelletjesochtend organiseren, de AdFysio Giga 
Kangoeroedag, echter deze kon natuurlijk niet doorgaan. 
 
Daarom organsieren we nu een spelletjesochtend op 23 mei, waarbij alle kinderen van de groepen 1 en 2 
welkom zijn. Op die manier kunnen zij ook kennismaken met de leukste sport die er is: KORFBAL! 
 
We beginnen om 10.00 uur en het duurt tot 11.15 uur, uiteraard met inachtneming van de corona-
maatregelen. Mede daardoor is er een maximumaantal kinderen dat mee kan doen, dus we vragen je wel 
om je op te geven. Wil jij en misschien ook je klasgenootjes meedoen? Stuur dan een e-mail naar 
schoolkorfbal@ckv-valto.nl. Je kunt je inschrijven tot en met vrijdag 22 mei, zolang er nog plek is. 
 
Heb je vragen? Dan kun je deze stellen aan Petra Dijkstra, via 06 - 21 40 90 23 of via schoolkorfbal@ckv-
valto.nl. 
 
 
Online benefietquiz Westlandse sportverenigingen - 29 mei 2020 
 
Op 29 mei organiseren de Quiz Brothers een benefiet quiz 
voor de Westlandse sportverenigingen en ook wij hebben ons 
aangemeld voor een financieel steuntje in de rug in deze 
Corona tijden.  
 
Aanmelden voor de online quiz van Quiz Brothers kan vanaf 15 
mei via hun eigen kanalen. Vergeet bij inschrijving vooral niet 
aan te geven dat je voor CKV Valto speelt! 
 
 
 
 
Coronacoördinatoren gezocht! 
 
Om de trainingen veilig te laten verlopen zijn we nog op zoek naar coronacoördinatoren. Als CoCo ben je op 
een avond of deel van de avond actief tijdens trainingen om te kijken of alles goed verloopt, maar vooral bij 
de start of einde om de leden de juiste aanwijzingen te geven. Je houdt toezicht op afstand en helpt bij het 
schoonmaken van het trainingsmateriaal. Je mag alleen niet ouder zijn dan 70 jaar … 
 
Wil je hierbij helpen? Laat het dan weten aan Marleen (06-36355418) of Fiona (06-24568207). 
 
 
 
 
 
 



HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

complete financiële administratie
complete loonadministratie

belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken

Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ  De Lier

Telefoon: (0174) 51 25 75 • Mobiel: 06 - 53 94 17 17

Fax: (0174) 61 36 06 • E-mail: info@tede-adm.nl

Internet: www.tede-adm.nl
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Potgrondactie ondanks opkomende 
Corona-crisis een groot succes 
 
In maart, toen alles nog vredig was/leek, stond de 
verkoop van potgrond en tuinaarde weer op de planning. 
De bestellingen waren geplaatst in onze shop, de 
vrachtwagen was al onderweg en de uitrijbriefjes rolden 
al van de printer. 
 
Ondanks de dreiging en met gepaste maatregelen (toen 
al), hebben we de bestellingen toch weten te bezorgen 
en daarmee he  el veel Lierse tuintjes blij kunnen 
maken. En natuurlijk de kas van de club, want wie de 
armen uit de mouwen steekt, wordt beloond. We hebben 
daardoor weer een mooi bedrag opgehaald. 
 
Dank namens de gehele vereniging aan alle mensen 
niet hebben geholpen met het bezorgen, maar vooral de 
regisseurs van deze actie: Marco, Sjors en Kees!  

 
 
Valto Quiz was uniek en succesvol 
 
Op 25 april organiseerde Valto een bijzondere quiz. Geheel in lijn met de corona-maatregelen, werd er een 
livestream opgetuigd met quizmasters en een 60-tal vragen over Valto, De Lier, korfbal en een aantal andere 
categorieën. 
 
Het was dan ook erg gaaf om 50 teams te zien strijden voor de eer, met uiteindelijk de Dijkstra’s (hoe kan 
het ook anders) als winnaars! 
 
De hele uitzending is terug te zien via https://www.youtube.com/watch?v=xWGVyw0tPfs en uiteraard 
bedanken we de bedenkers en makers van deze avond: Zané, Frank, Thom en Rick! Voor ruim 200 leden en 
aanhang een feestje op de zaterdagavond. 
 
 
KORFBALFIT - FIT BLIJVEN IN JE EIGEN OMGEVING!  

Wekenlang niet sporten? Dat is waarschijnlijk niks voor jou. Daarom gaat KORFBALFIT met jullie de 
uitdaging aan om KORFBALFIT te blijven in deze rustige sportweken! 

KORFBALFIT gaat jullie door middel van video’s, tips en adviezen fit houden. Door te kijken en lezen? Nee, 
jullie gaan zelf aan de slag! Hoe wil je dat gaan doen? Heel simpel: de oefeningen worden gefilmd, geüpload 
en jij kan de oefening vervolgens stap voor stap overnemen en uitvoeren. De oefeningen/opdrachten zijn in 
je eigen omgeving, eventueel met je broertje/zusje of ouder. Oefeningen zijn voor elk niveau beschikbaar 💪 

De oefeningen zijn o.a. goed voor je core, sprongkracht, reactiesnelheid, balbehandeling en je 
uithoudingsvermogen. Dit zijn essentiële onderdelen voor jou als korfballer 🏃 ♂🏋⚽ 

➡ Volg KORFBALFIT, blijf op de hoogte en doe mee!  

Instagram.com/Korfbalfit 
Facebook.com/Korfbalfit  

 



AL MEER DAN
100 JAAR

UITSTEKEND
TIMMERWERK

Jan van de Laarweg 10  De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655

E ljmvadri@kabelfoon.nl




