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Van het bestuur [in opdracht van Sinterklaas]
Gisteren kregen wij [het bestuur] een speciale spoedzending via de post. Er bleek een bericht van
Sinterklaas in te zitten. In het bericht zegt Sinterklaas: “Hallo bestuursleden van de
korfbalvereniging T.O.P. uit Vroomshoop. Ik heb een gedicht geschreven voor alle jeugdleden van
jullie club. Want het zijn rare tijden met corona en zo. Ze moeten nog even volhouden, want de
berichten op het grote mensen journaal worden steeds beter. Hopelijk kunnen we dan volgend
jaar weer gewoon mijn verjaardag vieren! Maar belangrijker voor de kinderen van T.O.P. is het dan
ook weer mogelijk om gewoon te korfballen zoals men altijd gewend was. En o ja……het gedicht is
ook wel een beetje voor de grote leden van jullie club hoor. Nu volgt het gedicht.”
Dit gedicht is voor de jeugdleden van T.O.P.
Want het korfbaljaar is een grote flop.
Hou echter moed, zo zegt de Sint.
Het duurt niet lang meer voor het korfballen weer begint!
Heel fijn dat jullie blijven korfballen
Dan kunnen jullie binnenkort gelijk weer knallen.
Hou je conditie en skills goed op peil.
Dan wordt je niet zo slap als een natte dweil.
De Sint houdt jullie in de gaten.
En zal over de uitslagen zeker napraten.
Dus doe je best en zet ‘m op.
Dan wordt volgend jaar weer helemaal TOP!
Groetjes, Sinterklaas.

Secretariaat: Nieuwstraat 25, 7681 EP Vroomshoop

secr.kvtop.vroomshoop@gmail.com

T.O.P. website: www.top-vroomshoop.nl
Redactieadres: redactie@top-vroomshoop.nl
of redactiekvtop@gmail.com
Kopij voor clubblad aanleveren voor zondag 16.00 uur
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Agenda:
15 december 2020 bestuursvergadering
Actie Rondje voor je club!
In deze tijd zijn de inkomsten voor de korfbal niet heel hoog vooral nu we de inkomsten van de
kantine moeten missen. Klaas en Bea zijn als druk bezig om alles uit de kantine te verkopen.
Maar wij als actiecommisie kwamen ook iets tegen waar iedereen ons bij kan helpen.
Op Rondje voor de club kun je geld doneren aan onze club. Met een rondje voor de club kun je in
plaats van een rondje in de kantine te geven, een rondje geven op de site en zo ons toch steunen.
Het geld wat op de site word gedoneerd word laten dit jaar overgemaakt naar TOP.
Help je mee?
https://www.rondjevoorjeclub.nl/clubs/?club=topv
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redactieadres:
redactie@top-vroomshoop.nl
Verslagen en andere stukken aanleveren voor
zondag 16.00 uur
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