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Bestuursnieuws 
 

De Boemel zoekt een nieuwe voorzitter! Volleybalvereniging De Boemel is nog steeds op zoek naar 

een nieuwe voorzitter. Lijkt het jou leuk om er meer over te weten? Of weet je iemand die hier 

geschikt voor is? Graag even een berichtje naar vvdeboemel@gmail.com 

   

  

Het laatste nieuws over  

 

 

 
De meiden A1 hebben de halve finale van de Nederlandse kampioenschappen bereikt! Op 23 

februari zullen ze in Veenendaal voor een plek in de finale spelen! 

 

  

Komende evenementen  

 3 februari Holland TOP toernooi  10 maart schoolvolleybaltoernooi  

16 februari uienactie    16 maart CMV toernooi Harenkarspelhal 

23 februari halve finale NOJK   14 april Holland TOP toernooi 

  

Berichten van de maand  

AVIA clubspaaractie “Tuitjenhorn tankt sportief”  

Dankzij de vele leden en anderen die de clubs een warm hart toe dragen loopt de 

clubspaaractie goed. En in februari worden alle punten die binnenkomen n.a.v. alle 

tankbeurten verdubbeld! Dat is een mooi extraatje voor Hollandia T- voetbal en 

handbal en De Boemel! Dus kom zeker in de maand februari mét uw pas tanken! 



 

Wilt u ons ook steunen maar heeft u nog geen clubspaarpas? Op zaterdag 2, 9 en 

16 februari staan de vrijwilligers van de 3 verenigingen bij de AVIA-pomp bij garage 

Stoop om de passen uit te delen. 

 

Aandacht bij gebruik, opbergen clubspaarpas 

-Gebruik de pas bij elke tankbeurt (eerst clubspaarpas, dan betaalkaart) 

-Berg uw Clubspaarpas op een handige plek (portemonnee of auto) 

-Grijze AVIA tankpashouders kunnen clubsparen zonder extra pas, 

even een belletje naar AVIA Marees 

 

Bij onderstaande contactpersonen, afhaalpunten kunt u ook de 

clubspaarpas ophalen: 

 Karin Kooij : dirk_karin@hotmail.com 

 

Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook terecht op de websites van 

onze verenigingen Hollandia T (handbal en voetbal) en De Boemel (volleybal). 

 
 

 

Uienactie 

 

Zaterdag 16 februari is het weer zover: Onze jaarlijkse uienactie. De uienactie is broodnodig voor de 

aanvulling van de Boemelkas. In de ochtenduren zullen een aantal seniorenleden actief zijn met het 

vullen van de zakjes. Vanaf 11.30 uur hebben we jullie allemaal nodig! Want dan gaan we met 

meerdere auto's met jeugdleden de wijken van Tuitjenhorn in om de uien te verkopen. We 

verzamelen bij Kees Hof, Koorndijk 19. De meeste kinderen zijn vrij. Dus we rekenen op jullie 

ALLEMAAL! Vele handen maken licht werk en dan is het binnen 1 ½ uur geklaard! Dus geef je op en 

kom met je hele team helpen.  

Opgave en info mini’s en jeugd kan via de mail ( dirk_karin@hotmail.com) of via de telefoon. U wordt 

binnenkort gebeld met de vraag of uw kind en/of u kunt helpen.  

Groeten, Sponsorcommissie De Boemel. 

 

Schoolplein14 

 

Op donderdag 10 januari bracht Karin Plak, de moeder van de volleybalinternationals Celeste en 

Fabian Plak een bezoek aan de basisschool in Tuitjenhorn waar haar kinderen op hebben gezeten 

voor de aftrap van een bijzondere crowd funding-actie: het bij elkaar sparen van een Schoolplein14 

voor de St. Barbarschool. Celeste en Fabian zijn op dit moment niet in Nederland, omdat zij nu bij 

hun clubs in de Italiaanse competitie spelen. Fabian ging in 2017 samen met ex-international Jasper 

Diefenbach naar zijn oude basisschool De Driehoek in Dordrecht. Samen gaven zij die ochtend een 

clinic waarbij Fabian zag hoe belangrijk het is dat kinderen op school kunnen spelen en sporten. De 
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moeder van Celeste en Fabian gaf tijdens haar bezoek kort weer hoe Fabian en Celeste hun tijd 

hebben ervaren op de St.Barbaraschool.  

  

Wat is Schoolplein14? 

Schoolplein14 is een initiatief van de Johan Cruyff Foundation en heeft als doel alle leerlingen uit het 

basisonderwijs uit te dagen en te stimuleren om op het schoolplein met elkaar te spelen en te 

sporten. Met coatings worden lijnen en kleurvakken op het plein aangebracht, zoals een goal op de 

muur, een speelcirkel of een stukje atletiekbaan. Leerlingen mogen zelf meebeslissen over welke 

coatings er komen. In het nieuwe schooljaar moet het schoolplein gereed zijn. Tot die tijd zullen ook 

de leerlingen van de St. Barbaraschool en de volleyballers van vereniging De Boemel zich inzetten om 

het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. Omdat Celeste en Fabian bij de Boemel zijn begonnen is 

de Boemel ook gevraagd om mee te doen aan het programma. Een mooie gelegenheid om de 

kinderen van de basisschool kennis te laten maken met het volleyballen. 

 

De Boemel zal tijdens de schoolvolleybaltrainingen op de Sint Barbaraschool in februari,  het 

schoolvolleybaltoernooi op 10 maart en het CMV toernooi in de Harenkarspelhal op 16 maart  de 

actie ook nog extra onder de aandacht brengen van het publiek. 

  

Je moet het samen doen 

‘Alleen kun je niks, je moet het samen doen’, zei Johan Cruijff. Het project om een Schoolplein 14 te 

realiseren op de basisschool van Celeste en Fabian is dan ook gezamenlijk tot stand gekomen. Johan 

Cruyff Foundation en de Nevobo zetten zich gezamenlijk in voor dit schoolplein. Bij het aanschaffen 

van een ticket voor de aankomende toernooien van de nationale teams zal de Nevobo vragen om 

een kleine bijdrage te doen voor het schoolplein. 

 

Onderstaande link is van het filmpje dat gemaakt is over het project:  

https://www.volleybal.nl/nieuws/familie-plak-gaat-voor-schoolpein14 

 

Schoolvolleybal 

 

Schoolvolleybaltoernooi Schagen en omstreken 10 maart 2019   
     
Zoals elk schooljaar organiseert Volleybalvereniging De Boemel ook dit jaar weer een School  
Moves Volley schoolvolleybaltoernooi voor alle basisscholen 
uit Dirkshorn, Tuitjenhorn, Waarland, Stroet en Schagen.   
    
Dit jaar zal het toernooi plaats vinden op zondag 10 maart van 11:00 uur t/m 14:00 uur in de  
Harenkarspelhal in Tuitjenhorn.   
Een team moet bestaan uit minimaal 4 kinderen en maximaal 6 kinderen van ongeveer de  
zelfde leeftijd/groep. En voor ieder team een coach om te begeleiden.      
De kinderen mogen vrijblijvend in de maand februari gratis schoolvolleyballessen bij ons  
volgen. Maak dus snel een leuk team en kom met je team naar de toernooi-lessen die in februari  
worden gegeven op dinsdag van 17.15 tot 18.30 in de Harenkarspelhal.     
Uiteraard mag je ook alleen met het toernooi mee doen, zonder de trainingen te volgen. Een  
korte speluitleg kunnen we je ook toesturen.   
Het toernooi start met een korte opwarmtraining met speluitleg.       
Wil je wel mee trainen maar kan je niet mee doen met het toernooi, dan kan dat ook.     
Alle kinderen vanaf groep 3 (of vanaf 6 jaar) tot en met groep 8 zijn welkom op de toernooi-  
lessen.        

https://www.volleybal.nl/nieuws/familie-plak-gaat-voor-schoolpein14


Omdat wij voor deze lessen trainers moeten inzetten, willen wij jullie wel vragen om jezelf of  
je team aan te melden voor de trainingen.  
   
De schoolvolleybal-commissie     
  
Volleybalvereniging De Boemel/www.de-boemel.nl  
Opgeven van de teams en voor de trainingen:  schoolvolleybaltoernooi@gmail.com     
 

Foto van de maand 

..  

 

Buck Glas, de gelukkige winnaar van de hoofdprijs van de Kerstloterij! 

 

 

  
  

 Marco Reus, stukadoorsbedrijf, tel 06-

22804177 
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