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Organisatie 
 
Beste leden, 
 
Iets meer dan een jaar geleden speelden wij met heel DES de eerste online pubquiz. Nu is het einde in zicht en op 
welke manier kunnen we dit jaar beter afsluiten dan met een laatste pubquiz. Op vrijdag 4 juni om 20:00 zitten we 
klaar met familie, huisgenoten of vrienden (niet te veel). 
 
Om DES een beetje te helpen spelen we ook een loterij waar mooie prijzen te winnen zijn! 
 
Wil je met of tegen je familie strijden om de winst? Klik dan op onderstaande link om deel te nemen aan onze 
gezellige groepsapp: https://chat.whatsapp.com/Cce2Oh41Lxg2FV2LkH7JmJ  
Of mail jouw telefoonnummer naar activiteiten@ckvdes.nl. In de groepsapp wordt alle informatie over de pubquiz 
gedeeld. 
 
Via bovenstaande link kun je iedereen uitnodigen om mee te doen! 
 
Groetjes van de activiteitencommissie, 
Lara, Krijn en Wouter 
 
Help DES met afval 
 
Oud papier 
Wellicht weet je het allang, maar misschien is het 
je nog nooit opgevallen: naast de DES kantine 
staat een grote blauwe papiercontainer. Ieder kan 
hier op elk moment zijn oud papier en karton in 
kwijt. Als de container vol is, wordt deze op 
afroep geleegd en de opbrengst is voor DES! 
Afgelopen week is de container geleegd, dus 
help allemaal mee om hem zo snel mogelijk weer 
te vullen!  
 
 
Plastic 
PMD (plastic, metaal, drinkverpakkingen) wordt 
apart en gratis opgehaald via de gemeente. In de 
grijze kliko’s met paarse deksel kunnen jullie je 
flesjes, blikjes, pakjes en ander plastic 
verpakkingsmateriaal kwijt.  
 
Restafval 
Al het andere afval mag in de gewone prullenbakken. Hiervoor hebben we een seizoenscontract voor een kleine 
blauwe rolcontainer, die in het zaalseizoen 1x per maand en de rest van het jaar 1x per week wordt geleegd.  
 
Ella Knoeff namens de commissie accommodatiebeheer 
accommodatiebeheer@ckvdes.nl 
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DES-Kamp 2021: Wintersport 
 

  



 

 

DESkamp 
 
Afgelopen jaar kon het jeugdkamp helaas niet doorgaan. Wel hebben we toen een hele leuke alternatieve 
kampdag gehad. Wat er dit jaar mogelijk is weten we helaas nog niet. Wel willen we jullie laten weten dat we 
verschillende scenario’s voorbereiden.  
We willen jullie dus in ieder geval vragen het kampweekend vrij te houden. Als de maatregelen het toe laten gaan 
we naar Boxtel. Anders zullen we proberen bij DES iets te organiseren. Meer informatie volgt. Ook het opgeven 
kan op een later moment.  
Belangrijk voor nu: Noteer in je agenda DESKAMP 2 t/m 4 juli 2021! 
 
Wij hebben er nu al weer zin in! 
 
De kampcommissie,  
Sjoerd van Velzen, Wiebe Bode, Esmée Sjerp,  
Kirsten van der Vaart & Jitske Sosef 
 
 

 
 

  



 

 

DESkamp op sociale media! 
 
Misschien is het jullie opgevallen. Afgelopen woensdag is er vanuit de 
werkgroep Jeugdkamp op sociale media een bericht verschenen. Dit 
maal ging het om de flyer van het kamp.  
De komende weken zal er elke woensdag een bericht verschijnen. Zo 
zullen er oude kampfoto’s en polls geplaatst worden. Ook vragen we de 
kinderen mee te denken en om hun mening.  
We hopen jullie te zien op Sociale media!  
 
 
DES sentiment 

1) Hoe heet je? Hoe oud ben je? En in welk team speel 
je? 
Ik ben Naud, 11 jaar oud en speel in de D1. 

2) Hoe vaak ben je mee geweest op kamp? 
2x 

3) Welk kampthema zou je nog willen? 
Huttenbouwthema, ik heb een hele grote hut gemaakt in onze tuin. 
 

 
 

4) Wie is je favoriete leiding en waarom? 
Floor, ik weet niet waarom. 

5) Wat vind je het leukste kampspel? 
Gekleurde sokkenspel  

6) Wat is je grootste kampblunder? 
Geen idee. 

7) Waarvan mag de leiding niet weten dat je het meeneemt naar kamp? 
Ik neem niets mee dat niet mag. 

8) Vind je korfbal leuk? 
Ja, natuurlijk! Waarom weet ik niet, het is gewoon heel leuk. 

9) Welke kampganger moeten we volgende week interviewen en wat wil jij van hem/haar 
weten? 
Lotte. En ik wil weten of ze de spooktocht eng vindt.  

 
  



 

 

 
Colofon 
Website: www.ckvdes.nl  
Veld: Biesland Bieslandsepad 10 2616 LL Delft 015-2140317  
Zaal: de Hoornbloem Koningin Julianaplein 1 2635 HD Den Hoorn 015-2574138  
Postadres: Postbus 6061 2600 JA Delft  
E-mailadres gewijzigd? Mail naar ledenadministratie@ckvdes.nl  
Kopij inleveren: vóór zondag 14:00, via redactie@ckvdes.nl. Anonieme inzendingen worden niet geplaatst.  
 
Wedstrijdsecretariaat  
Na woensdag 20:00 geldt voor iedereen: Alleen afmelden als je onverwacht ziek geworden bent, en alleen per telefoon!  
Senioren en Junioren: Uiterlijk woensdag voor 20.00 via senioren@ckvdes.nl of per telefoon bij Kirsten (06-38744642).  
Aspiranten en pupillen: Uiterlijk woensdag voor 20:00 bij Jeltje Goudriaan, via jeugd@ckvdes.nl of per telefoon: 015-2134338.  
 
Bestuur       bestuur@ckvdes.nl  
Voorzitter   Arco Valkenburg    voorzitter@ckvdes.nl  
Penningmeester   Rowan Meulenberg   penningmeester@ckvdes.nl  
Secretaris   Kirsten van der Vaart   secretaris@ckvdes.nl  
 
Vertrouwenspersonen Ilse Poot en Sanne Ardesch   vertrouwenspersoon@ckvdes.nl  
Ledenadministratie  Eduard Meulenberg   ledenadministratie@ckvdes.nl  
 
Ledenwerfcommissie  Suzanne Böhmers    ledenwerf@ckvdes.nl  
Schoolkorfbal   Rosalie Baarslag    schoolkorfbal@ckvdes.nl  
 
DES-Toernooi   Maaike van Velzen    organisatie@destoernooi.nl  
 
Technische Zaken  Sjoerd van Velzen    atc@ckvdes.nl  
Opleidingen   Bram Loozen   opleidingen@ckvdes.nl  
Scheidsrechters   Riemer Smid, Bram Loozen en  

Pim Kleisen   scheidsrechter@ckvdes.nl  
Oefenwedstrijden   Marieke van Eik & Marscha van Dort  oefenwedstrijden@ckvdes.nl  
 
Senioren       stc@ckvdes.nl  
Voorzitter   Yolanda Karper 
DES 1 en 2  Coen Kunz  
DES 3 en 4  Milou Horneman  & Tom Makkus 
DES 5, 6 en 7   Vacant 
DES A1, A2 en A3   Renske van Esveld  
Jeugd        jtc@ckvdes.nl  
DES B & C   Mark Vlaanderen  & Simanca Deurloo 
DES D, E, F en Kangoeroes  Irene de Bruin & Ilse Poot 
 
Communicatie       communicatie@ckvdes.nl  
Redactie    EvertJan Berkel    redactie@ckvdes.nl  
Sociale Media   Tom de Zutter & Lara van der Reijken  
Website   Marijn de Schipper & Gertjan Nolten  
Sponsoring   Martin van de Voorde   sponsoring@ckvdes.nl  
Sponsorkleding   Josje Krijgsman    sponsorkleding@ckvdes.nl  
 
Activiteiten   Wouter Loozen    activiteiten@ckvdes.nl  
Schutterstoernooi   Paulien Verlaan en Simanca Deurloo schutterstoernooi@ckvdes.nl  
Tennis    Frits Tetenburg    tennis@ckvdes.nl  
Jeugdactiviteiten   Lara van der Reijken  jac@ckvdes.nl  
Jeugdkamp   Sjoerd van Velzen    jeugdkamp@ckvdes.nl  
 
Accommodatiebeheer  Ella Knoeff   accommodatiebeheer@ckvdes.nl 
Barbezetting   Wiebe Bode    bar@ckvdes.nl  
Materiaalbeheer   Thijs Papenhuijzen    materiaalbeheer@ckvdes.nl  
Onderhoud   Vacant  
Schoonmaak   Neeltje van den Ende  
Stichting sportpark Biesland  Erik Kraay  
 
Kantine: beschikbaarheid en reserveren, mail naar reserveren@ckvdes.nl 
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