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Van het bestuur
Na de persconferentie van de afgelopen week is de kans heel erg klein geworden dat de veldcompetitie alsnog kan
worden hervat/afgemaakt. Eerst zullen de maatregelen dan moeten worden afgeschaald. Bovendien moet er gelegenheid
zijn om voluit te kunnen trainen en ook zullen er oefenwedstrijden gespeeld moeten worden. Al met al lijkt me dit een
utopie. Ik denk niet dat het lang zal duren voordat ook de bond gaat aangeven dat we met z’n allen moeten focussen op
de tijd na de zomervakantie. Ook onze jaarlijkse rommelmarkt, normaal half juni, komt zo langzamerhand op losse
schroeven te staan. Binnen het bestuur is dit onderwerp ook al ter tafel gekomen. Moeten we deze opschuiven tot na de
zomervakantie en is het op dat moment wel mogelijk om een veilige markt te (mogen) organiseren? Op al deze vragen
hebben ook wij op dit moment geen antwoord en we zullen dus met geduld moeten afwachten. Hoe vervelend ook.
Zodra er versoepelingen komen zal daarop direct moeten worden ingespeeld.
De kantinecommissie is momenteel met veel enthousiasme bezig om onze kantine gezelliger te maken. Zo is de enorme
tafel uit de bestuurskamer verplaatst naar de kantine om daar dienst te gaan doen als stamtafel. Mijns inziens een prima
keuze. In de bestuurskamer ontstaat daardoor veel meer ruimte. Ook is een aantal muren van een andere kleur voorzien
wat resulteert in meer sfeer. Een groot compliment voor de leden van de kantinecommissie die de laatste weken vele
uurtjes in deze werkzaamheden hebben gestoken. Natuurlijk is het nu wachten op de tijd dat we weer volop gebruiken
kunnen maken van ’t Tophuus en dat iedereen deze wijzigingen kan bewonderen.

Afgelopen zaterdag was voor het eerst in twee jaar tijd weer een zaalkorfbalfinale. Dit keer weer als vanouds in Ahoy.
Vanwege de voorbereidingen op het komende songfestival werd de wedstrijd gespeeld in een kleinere zaal. Omdat er
toch geen publiek aanwezig mocht zijn was dit echter geen probleem. Nadat PKC met gemak kampioen was geworden
in hun Korfballeague-poule hadden ze het toch moeilijk om de finale in Rotterdam te halen. Bijna gingen ze in de playoffs ten onder tegen TOP uit Sassenheim. Het Delftse Fortuna speelde in de finale door in de play-offs KZ uit Koog aan
de Zaan uit te schakelen. De finale was geen grootse, maar wel spannende, wedstrijd voor de neutrale kijker.
Uiteindelijk won PKC de titel door met 22-18 Fortuna te verslaan. Voor het eerst sinds het seizoen 2014-2015 is de
grootste korbalclub van Nederland weer de beste.
Peter
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Beste Toppers
Ik maak nu al weer een tijdje wekelijks de Topper voor jullie, Echter heb ik helaas kenbaar moeten
maken bij het bestuur dat ik het maken van de Topper, Facebook niet langer kan combineren en
graag het stokje wil overdragen aan iemand anders.
Mocht je bij je zelf denken dit is iets voor mij of ik weet wel iemand die dit wil/kan doen? Neem
dan even contact op met het bestuur.
Groetjes Ghislaine

Keukenkastjes - Rommelmarkt
Voor een rommelmarktprijsje te koop 2 keukenkastjes.
Kastje met klep: 35(h) x 60(b) x 35(d)
Kastje met deur: 70(h) x 50(b) x 35(d)
Info en contact:
Klaas de Groot
inkoop@top-vroomshoop.nl

Walking sports
In samenwerking met Zorgsaam Twenterand en Korfbalvereniging Amicitia wordt er gekeken naar de
mogelijkheden om Walking Korfbal te introduceren in de gemeente Twenterand.
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Walking korfbal is een vorm van korfballen waarbij er niet wordt gerend en niet wordt gesprongen bij het
schieten. Het is dus perfect voor mensen die blessuregevoelig zijn of die , gezien hun leeftijd, niet meer
kunnen deelnemen aan de reguliere korfbal vorm.
Een super mooie aanvulling voor onze vereniging dus.
Vanuit Zorgsaam Twenterand is er een enquête opgesteld, om te inventariseren of er eventueel interesse is
vanuit onze leden om dit op te kunnen zetten.
Via onderstaande link kun je de enquête invullen.
https://www.survio.com/survey/d/S0Q1H3M6O1G4T3X6K
De enquête is opgesteld voor iedereen van 50 jaar en ouder. Ben je jonger, maar lijkt het Walking Korfbal je
alsnog een mooie vorm om aan deel te nemen?
Stuur mij dan even een mailtje:
Tamaravanhetbolscher@gmail.com ik neem je verzoek dan mee in de komende overleggen.
Ook voor verdere vragen of opmerkingen betreffende Walking korfbal ben ik te bereiken via bovenstaand
mailadres.
Groet Tamara van het Bolscher
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redactieadres:
redactie@top-vroomshoop.nl
Verslagen en andere stukken aanleveren voor
zondag 16.00 uur
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