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KV Diderna/Visser Sloopwerken informatie: 
 

Kontakten: 
 Naam: Telefoon: E-mail/Internet: 
Voorzitter   voorzitter@diderna.nl  
Secretaris Sheila Klauwers 06-19831383 secretariaat@diderna.nl 
Penningmeester Erik Broshuis 06-13363043 penningmeester@diderna.nl 
Bestuurslid accommodatiezaken & materiaal   accommodatie@diderna.nl 
Bestuurslid technische zaken Jeannette Vels 06-10643522 technischezaken@diderna.nl 
Clubhuisbeheerder Gerrie Klauwers  06-14923634 clubhuis@diderna.nl 
Materiaalbeheerder Co Mager 0313-416147 materiaal@diderna.nl 
Propaganda Sheila Klauwers 06-19831383 propaganda@diderna.nl 
Redactie Gerrie Klauwers  06-14923634 redactie@diderna.nl 
Scheidsrechtercoördinator Erik Broshuis 06-13363043 scheidsrechter@diderna.nl 
Vervoercoördinator Ilona Matser 06-37348814 vervoer@diderna.nl 
Wedstrijdsecretaris (senioren/junioren) Jeannette Vels 06-10643522 wedstrijdsecretariaat@diderna.nl 
Wedstrijdsecretaris (aspiranten/pupillen) Joan Visser 06-51014933 joan.visser@diderna.nl 
Vertrouwenspersoon Inge van der Teems 06-10969495 teems@upcmail.nl 
Homepage   www.diderna.nl 
Clubhuis, Kolonieweg 2, 6952GX Dieren ’t Proathuus 06-51449703 clubhuis@diderna.nl 
Postadres, E. v. Beinumlaan 61, 6952CJ Dieren  06-19831383 info@diderna.nl 
 

Contributie: 
(te voldoen op NL84 INGB 0002 3041 98 t.n.v. KV Diderna/Visser Sloopwerken te Dieren) 
 
Lidmaatschap: Leeftijd: Per maand 
Senior Op 1 januari 19 jaar of ouder €18.50 
Junior Op 1 januari 16 jaar, echter jonger dan 19 jaar €15.25 
Aspirant Op 1 januari 12 jaar, echter jonger dan 16 jaar €13.00 
Pupil Op 1 januari 6 jaar, echter jonger dan 12 jaar €12.00 
Welp (Spelend) Op 1 januari jonger dan 6 jaar € 7.00 
Kangoeroe Spelenderwijs actief zijn van 3 tot 6 jaar € 3.00 
Niet spelend lid  € 5.50 
Donateur  € 2.00 
Gezin  €51.50 
 

Tenue: 
 
Rood shirt, blauwe broek/rok en witte sokken. 
 

Wedstrijdlocaties: 
 
Sportveld (van augustus t/m oktober en vanaf medio maart t/m mei): Het Nieuwland, Kolonieweg 2, 6952GX Dieren, tel. 06 - 51449703 
Sporthal (van november t/m medio maart): Sporthal Theothorne, Ericaplein 3, 6951 CP Dieren, tel. 0313 - 419124 
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Van de redactie 
Sinds afgelopen vrijdag zijn voor ons alle maatregelen rondom corona losgelaten. 
En dat is fijn. Alle leden kunnen weer volledig meedoen en het clubhuis is weer vol-
ledig toegankelijk. En dat is te merken. Er is weer een fysieke ALV in ons clubhuis 
geweest, waarover je verder in dit clubblad meer kunt lezen. Ook staat er weer een 
groots feest in ons clubhuis op de agenda. Ook over deze Gala party wordt je in dit 
clubblad bijgepraat. En vergeet niet je aan te melden na het lezen van dit stukje. 
 
Tot slot aan iedereen het verzoek om dit clubblad GOED te lezen, want rondom de 
competitie zijn er een aantal wijzigingen, welke ik rood heb gemarkeerd om het be-
ter onder jullie aandacht te brengen. Ik wens iedereen weer een fijne, gezellige, sportieve maar vooral nor-
male korfbalcompetitie toe. 
 
Gerrie 

Van de bestuurstafel 
Het is zover. De competitie in de zaal is alweer even aan de gang. Fijn 
maar ook moeilijk. Hoezo moeilijk 
Afgelopen maand was er eindelijk een fysieke A.L.V. Daar kwam de aap 
uit de mauw. Iets wat iedereen al voelde en zag maar wat nog niet hard-
op was gezegd. Onze vereniging heeft het moeilijk. Niet alleen omdat wij 
een kleine vereniging zijn, dat weet iedereen. Maar door de Corona zijn 
er helaas leden weggegaan om wat voor reden dan ook. Daardoor heeft 
ieder team, A1, S1, S2 een precies aantal spelers. Een zware taak voor 
Jeannette als wedstrijdsecretaris om, wanneer iemand afzegt, het team 
compleet te maken. Je wilt de spelende leden niet overbelasten maar op 
dit moment kan het niet anders. Wij staan met ons allen in de overle-
vingsstand. Daarom werd er die avond besloten om op donderdag 24 fe-
bruari een brainstormavond te houden om samen te werken aan het be-

staansrecht van onze mooie vereniging. Begrijp mij niet verkeerd. Wij hebben een mooi clubhuis, financieel 
zijn wij een gezonde vereniging en hebben gelukkig leden die zich betrokken voelen tot hun vereniging. Dit 
hebben wij afgelopen donderdag gemerkt en dat geeft ons als bestuur een fijn gevoel. Het gevoel dat wij er 
niet alleen voor staan. Wij zijn een vereniging. Nee beter gezegd, wij zijn een korfbalfamilie! 
 
Op donderdag de 24ste hadden wij 3 speerpunten. 1. Dit seizoen door te komen, 2. het behouden van de 
leden en 3. Het werven van leden. Door middel van 4 groepen te vormen, ging elke groep aan de slag met 
het brainstormen. Na een klein half uurtje kon iedere groep zijn/haar punten toelichten. Er werd samen ge-
discussieerd over de aangevoerde punten. Alle groepen waren eigenlijk met elkaar eens dat het plezier in de 
sport en de saamhorigheid erg belangrijk is. Maar ook dat wij samen eerst een goed plan/kader moeten 
hebben voordat er naar buiten getreden wordt. Leden moeten gaan werven voor de bestaande teams maar 
ook zeker aan het werven van jeugd in de leeftijdscategorie lagere school. Er wordt een lijst gemaakt van de 
aangevoerde punten. Die krijgen jullie via de mail toegestuurd maar ook wordt de lijst geprint en krijgen jullie 
deze uitgedeeld bij de trainingen, zodat jullie kunnen aangeven wat jullie belangrijk vinden. Vervolgens wordt 
deze door jullie ingevulde lijst ook weer ingenomen. Dan wordt naar aanleiding van jullie informatie een lijst 
gemaakt naar belangrijkheid en daar gaan wij dan samen mee aan de slag. Dat zal zijn op donderdag 10 
maart van 20.00 uur tot 21.30 uur, brainstormavond 2. 
 
Maar er staan ook leuke dingen op de agenda. Eindelijk kunnen wij weer zonder allerlei regels samenkomen 
in ons clubhuis. Op 26 maart is het Gala-avond. Tijd om de je mooiste gala kleren uit de kast te halen. Hier-
over lees je verderop in het clubblad meer. Ook staat Jantje Beton weer voor de deur. De jaarlijkse collecte 
door onze vereniging, waarvan de helft van de opbrengst voor onze vereniging is. Ook hierover kun je meer 
lezen in dit clubblad. 
 
Zoals jullie in het vorige clubblad hebben kunnen lezen, heeft Jeffrey zijn functie als voorzitter neergelegd en 
afscheid genomen van het bestuur. Wij, Erik B., Jeannette en ondergetekende, zijn een heel leuk en gezellig 
team. Wij zijn opzoek naar een nieuwe voorzitter. Lijkt het je leuk om ons team aan te vullen, wacht dan niet 
en neem contact op met één van de bestuursleden. 
 
Beste leden tot brainstormavond 2 op donderdag 10 maart 20.00 uur! 
 
Sheila  
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Jantje Beton collecte 

 
Kinderen moeten steeds meer, en spelen steeds minder, terwijl spelen het belangrijkste en leukste onder-
deel is van een gezond leven. 
 
Springtouwen, hutten bouwen, rennen, klauteren en verstoppen. Buitenspelen is een must voor ieder kind. 
 
Jantje Beton is de organisatie die zich onvermoeid en altijd in samenwerking met anderen inzet voor het bui-
tenspelen en bewegen van kinderen en jongeren. 
 

WIJ HELPEN MEE!! 
 
Ook wij gaan weer collecteren voor Jantje Beton van 7 tot en met 13 maart. Voor iedereen staat er een col-
lectebus met toebehoren klaar (1 per gezin). Deze collectebus kun je ophalen op zaterdag 5 maart van 
15.00 tot 16.00 uur in ons clubhuis aan de kolonieweg. Daar kun je ook aangeven welke straten en hoe-
veel straten je wilt/kunt lopen. Er kan ook weer digitaal gecollecteerd worden, hoe je dit doet kun je hier vin-
den: https://jantjebeton.digicollect.nl/. 
 

  
 Jantje Beton      KV Diderna 
Jeannette 

Gala Party 
Zet in je agenda! Zaterdag 26 Maart. 
 
Het is weer zo ver! Met de nieuwe regels, of beter gezegd zonder corona regels, kunnen en mogen we weer 
een feestje organiseren. Reserveer daarom allemaal zaterdagavond 26 maart in jullie agenda, want dan is 
eindelijk onze lang verwachte: Gala Party! Op zaterdag 26 maart gaan we na een hele lange party stilte bij 

https://jantjebeton.digicollect.nl/
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Diderna weer eens helemaal los in het gala chique. Iedereen is welkom, dus trommel vooral je gezelligste 
vrienden of familie op om mee te feesten. 
 
De voorbereidingen zijn in volle gang. De versiering is besteld en de DJ is geregeld. De prijs voor de best 
geklede is ook al in huis dus kom op je mooist! 
 
We gaan er natuurlijk vanuit dat jij dit gelijk in je agenda zet, maar om toch een beetje in te schatten hoeveel 
mensen er gaan komen zou ik graag willen weten wie er allemaal van de partij zijn! Dit mag je mailen naar: 
JMatser13@gmail.com of even appen! 
 
Even in het kort: 
Wanneer: Zaterdag 26 maart 
Waar: Clubhuis Diderna 
Hoe laat: Deuren open vanaf 20:00 
Wie: Iedereen is welkom! (leden (gratis) niet leden (€2)) 
Dresscode: Gala chique 
Aanmelden: JMatser13@gmail.com 
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De jarigen 
De komende maand zijn de volgende leden jarig. 

7 maart Frank Souverein 

 

14 maart Ingrid Vianen 
20 maart Karian Souverein 
24 maart Ap Lammers 

 

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst namens alle leden van KV Di-
derna/Visser Sloopwerken. 

Inleveren kopie 
Kopie voor het volgende clubblad kunnen jullie uiterlijk t/m 22 maart inleveren via de e-mail op 
redactie@diderna.nl. Denk bijvoorbeeld aan wedstrijdverslagen, leuke verhalen, puzzels enz. enz. 

Teamindeling zaalseizoen 2021 – 2022 
Senioren 1 Senioren 2 Aspiranten A1 Recreanten 

Annemarie S. Daphne F. Hannah S. Inge 
Juliette M. Jeannette V. Julia L. Ingrid 
Laura H. Joan V. Mintra B. Irma 
Sandy v. S. Karian S. Nadieh v. E. Jacqueline 
Tyronne K. Linda V. Robin H. Mary 
 Romy V. Serena V. Mirjam 
    
Casper v. L. Erik L. Corné C. Eddy 
Erik B. Gerrie K. Menno S. Fred 
Niek L. Gerti V. Noah B. Gerrit 
Walter V. Jeroen M. Yusuf K. Richard 

Schema zaaltrainingen 
Alle zaaltrainingen vinden plaats in sporthal Theothorne te Dieren. LET OP: i.v.m. de gemeenteraadsverkie-
zing is sporthal Theothorne dinsdag 15 maart NIET beschikbaar. Dus 15 maart ook GEEN TRAININGEN! 

Dag: Tijd: Team(s): Trainer: 

 

Dinsdag 
18:30 – 19:30 A1 Jelle Brouwer 
19:30 – 20:30 S1 Richard Huisman 
20:30 – 21:30 S2 Roulatie 

Vrijdag 18:30 – 19:30 A1 Twan Lammers 
19:30 – 20:30 Recreanten Recreanten 

Wedstrijdprogramma zaalseizoen 
Datum Wedstrijd Aanvang Aanwezig Vertrek Scheids Accommodatie 

13-03 Vogel 1 - Diderna 1 11:00  09:30  De Loevenhout 
Mélynas 4 - Diderna 2 12:50  12:00  De Bhoele 

       
19-03 Diderna A1 - Zwart Wit A3 10:45 10:15  Erik B. 

Theothorne 20-03 Diderna 2 - Apeldoorn 7 13:00 12:15  Erik B. 
Diderna 1 - Apeldoorn 6 14:25 13:55  Erik L. 

       
26-03 Olympus '58 A1 - Diderna A1 12:30  11:30  De Bongerd 

27-03 DOT (O) 4 - Diderna 1 11:50  10:30  Mondriaan 
EKC Nääs 4 - Diderna 2 13:15  11:45  Diekmanhal 

       
02-04 Diderna A1 - Regio '72 A1 14:15  13:30 Erik B. De Dumpel 

03-04 Diderna 2 - Wesstar 2 13:00 12:15  Erik B. Theothorne Diderna 1 - Wesstar 1 14:25 13:55  Erik L. 
       

Vertrek voor alle uitwedstrijden is vanaf het Ericaplein.  

mailto:redactie@diderna.nl
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Vervoerschema A1 zaalseizoen 
Datum Thuisploeg Uitploeg Vervoer Adres 
26-mrt Olympus '58 A1 Diderna A1 Ouders Mintra, Robin, Corné Bongerd, de Bongerd 81, Doetinchem 

     
2-apr Diderna A1 Regio A1 Ouders Mintra, Nadieh, Hannah De Dumpel, Gruttostraat 14, Velp 

     

Afzeggen jeugd 
Wedstrijden: uiterlijk woensdag 20:00 uur bij Joan Visser, tel. 0313-413427 of 06-51014933. 
Trainingen: uiterlijk vrijdag 17:00 uur bij Joan Visser, tel. 0313-413427 of 06-51014933. 

Afzeggen senioren 
Wedstrijden: uiterlijk woensdag 20:00 uur, alleen mondeling bij Jeannette Vels telefoon 06-10643522. 
Trainingen S1: uiterlijk dinsdag 18:00 uur bij Richard Huisman telefoon 06-46780124. 

Maandkalender maart 
Datum Omschrijving Tijd Locatie Bardienst Scheids Vervoer 

vr 04-03 Zaaltraining A1 18:30 

Theothorne 

   
Zaaltraining recreanten 19:30    

di 08-03 
Zaaltraining A1 18:30    
Zaaltraining S1 19:30    
Zaaltraining S2 20:30    

vr 11-03 Zaaltraining A1 18:30    
Zaaltraining recreanten 19:30    

zo 13-03 Vogel 1 - Diderna 1 11:00 Loevenhout    
Mélynas 4 - Diderna 2 12:50 Bhoele    

di 15-03 GEEN TRAINEN      

vr 18-03 Zaaltraining A1 18:30 

Theothorne 

   
Zaaltraining recreanten 19:30    

za 19-03 Diderna A1 - Zwart Wit A3 10:45  Erik B.  

zo 20-03 Diderna 2 - Apeldoorn 7 13:00  Erik B.  
Diderna 1 - Apeldoorn 6 14:25  Erik L.  

di 22-03 
Zaaltraining A1 18:30    
Zaaltraining S1 19:30    
Zaaltraining S2 20:30    

vr 25-03 Zaaltraining A1 18:30    
Zaaltraining recreanten 19:30    

za 26-03 Olympus '58 A1 - Diderna A1 12:30 Bongerd   Ouders Mintra, Robin, Corné 
Gala Party 20:00 Clubhuis    

zo 27-03 DOT (O) 4 - Diderna 1 11:50 Mondriaan    
EKC Nääs 4 - Diderna 2 13:15 Diekmanhal    

di 29-03 
Zaaltraining A1 18:30 

Theothorne 
   

Zaaltraining S1 19:30    
Zaaltraining S2 20:30    

Contact/info: Bardienst; Gerrie Klauwers, tel. 0313-414406, 06-14923634 clubhuis@diderna.nl 
 Scheidsrechter; Erik Broshuis, tel. 0313-415169, 06-13363043 scheidsrechter@diderna.nl 
 Vervoer; Ilona Matser, tel. 0313-415789, 06-37348814 vervoer@diderna.nl 
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