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Maatschappelijk initiatief Nova
Telecomaanbieder Simpel - sinds drie jaar sponsor en fan van Korfbal in Nederland - stelt geld 

beschikbaar voor de opstart van duurzame en maatschappelijke initiatieven binnen lokale 
korfbalverenigingen. Verenigingen die een goed idee hebben, krijgen hierdoor een extra 

steuntje in de rug. Woensdag 5 februari ontving Korfbalvereniging Nova (Bilthoven) 
HHQ�¿QDQFLsOH�RQGHUVWHXQLQJ�YRRU�KXQ�PDDWVFKDSSHOLMNH�LQLWLDWLHI��GH�5HFUHDQWHQ��

Alle korfbalverenigingen in Neder-
land konden dit jaar een inzending 
doen en kans maken op een bijdrage 
uit dit speciale fonds. Het initiatief 
moet een boost geven aan de ver-
enigingsactiviteiten en is dus geen 
reguliere begrotingspost zijn. De 
leukste en meest impactvolle ideeën 
zijn beloond. Zo ook het initiatief 
van korfbalvereniging Nova dat 
zich als doel heeft gesteld om de 
sport toegankelijk te maken voor ie-
dereen en daarom gestart is met de 
Recreanten. Een initiatief waarbij ze 
mensen de kans bieden om recrea-
tief een uurtje met elkaar te sporten 
op woensdagavonden. Denk hierbij 
aan: oud-korfballers, ouders van 
hun jeugdleden en mensen die het 

gewoon lekker vinden om te sporten 
in goed gezelschap. Nova is begon-
nen met een groepje van vier Recre-
anten dat in korte tijd is uitgegroeid 
tot tien deelnemers. 

Steuntje
De Simpel.nl Club Goal Cheque 
geeft Nova een steuntje in de rug om 
dit initiatief verder te ontwikkelen, 
bijvoorbeeld door het bekostigen 
van de zaalhuur en de materialen. 
Nelleke Rensink (projectmanager 
2Basics): ‘Wij hebben dit initiatief 
beloond omdat wij vinden dat korf-
bal voor iedereen toegankelijk moet 
zijn of worden. Het is een te gekke 
sport waar mensen van alle leeftij-
den van moeten kunnen genieten.’

Blindstaren
Steven Bakker (bestuurslid) is trots 
op zijn club. Hij is trots dat zij naast 
wedstrijdkorfbal nu ook korfbal 
voor recreanten aan kunnen beiden. 
‘Verenigingen moeten zich niet 
blindstaren op het aanbieden van 
alleen sport in competitieverband. 
Het succes van de Recreanten toont 
aan dat er behoefte is om sport op 
een recreatieve manier toeganke-
lijk te maken voor iedereen.’ Op 11 
april 2020 gaan de recreanten voor 
het eerst meedoen aan het Nova 
Paastoernooi. Zij gaan dan tegen 
Recreanten van een andere korf-
balvereniging een korfbalwedstrijd 
spelen.           (Renske van Kempen)

Het initiatief van Nova wordt ondersteund met een bijdrage van 400 euro.

Ploggen voor een schone omgeving
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een combinatie van joggen en ‘plocka up’, het Zweeds voor verzamelen. 
Kortom, afval oprapen terwijl je loopt. 

Op 23 februari om 15.00 uur gaat 
Plog it Up De Bilt weer sportief 
zwerfafval opruimen. De afgelopen 
drie keer is er in totaal al 140 kg 
zwerfafval opgeruimd in Bilthoven/
De Bilt en de deelnemers zijn ach-
teraf razend enthousiast. Er worden 
heel veel verschillende en bijzonder 
items gevonden. Iedereen is welkom 
en kan op eigen tempo aan de slag. 
Alle benodigdheden voor het oprui-
men zijn aanwezig. 

23 februari wordt aan de slag gegaan 
in de omgeving van Eetcafé van 
Miltenburg (Oude Brandenburger-
weg 32, Bilthoven), waar achteraf 

WKHH�NRI¿H� HQ� ZDW� OHNNHUV� JHVHU-
veerd wordt. Voor de hardlopers het 
advies: ‘Kom een kwartiertje eerder 
voor de warming-up’. Inclusief na-
SUDWHQ�HQ�NRI¿H�WKHH�GXXUW�KHW�RQJH-
veer tot 16.30 uur. De deelnamekos-
ten (5 euro) gaan volledig naar verse 
producten voor de Voedselbank De 
Bilt. Door mee te doen aan deze ac-
tiviteit ben je sportief bezig, ruimt je 
de buurt op en wordt een goed doel 
gesteund. Voor meedoen of info: 
mail naar Anke Hazeleger: plogitup-
debilt@gmail.com of anke.hazele-
ger@gmail.com of volg (haar) op 
social media: @plogitupdebilt.

Ploggen: afval rapen en hardlopen 
tegelijk. Goed voor de conditie en 
het ruimt op.

Op bezoek bij Molen De Kraai
Afgelopen week hebben de leerlingen van basisschoolgroep 4 van de Martin Luther Kingschool 

uit Maartensdijk een bezoek gebracht aan molen De Kraai in Westbroek. 

De oude molen uit 1880 heeft 
lang stil gestaan, maar na de ver-
koop aan de familie Colijn is er 
weer veel leven in de brouwerij. 
Kinderen horen daarbij en groep 4 
van de Martin Luther Kingschool 
was de eerste klas die op bezoek 
kwam. 

De leerlingen hebben geleerd 
hoe de molen werkt en ze heb-

ben gezien hoe van koren meel 
wordt gemaakt. Het bezoek aan 
de molen past binnen de werk-
wijze van de school om voor alle 
jaargroepen een excursie te plan-
nen binnen het domein Natuur & 
techniek. Daarbij wordt vooral 
gezocht naar samenwerking met 
lokale partijen.        (Arjan Dam)

Buiten op de omloop is er aandacht 
voor de werking van de wieken. Er 
stond te weinig wind om de molen 
echt te laten draaien. Leerlingen uit groep 4 bij molen De Kraai in Westbroek.

Kinderen volgen binnen aandachtig de uitleg via een oude plaat.

SVM verliest 
aansluiting 

Zaterdag speelde SVM de thuiswedstrijd tegen het Utrechtse 
Vechtzoom. De uitwedstrijd in Maartensdijk was met 7-1 gewon-
nen, dus vol goede moed was het team naar Utrecht afgereisd. 

Afwezig waren de gebroeders Engel en Jordy van der Lee, maar ook 
zonder hen moest het toch wel kunnen. al in de eerste minuut stond 
Mike Boshuis alleen voor de keeper, maar miste. Tien minuten later 
scoorde Vechtzoom met een afstandsschot de 1-0. Na balverlies ver-
dubbelden de gastheren in de twintigste minuut hun voorsprong. Met 
deze stand zochten de bezoekers en spelers voor thee en rust de kleed-
kamers op.

Na de rust komt Coen de Swart voor Frank van Brenk; SVM werkt wat 
harder en dringt wat mee aan; resultaat blijft vooralsnog uit. Na 75 mi-
nuten wisselen Roy Wijman en Perry van den Bunt voor Jorn Brefeld 
en Jelle van den Tol. SVM krijgt nog wel wat kansen maar het geluk 
zat niet mee. Vechtzoom onderschept in de 88ste minuut een wat onge-
lukkige terugspeelbal en maakt een derde treffer. Vlak voor het laatste 
ÀXLWVLJQDDO�PLVVHQ�GH�EH]RHNHUV�QRJ�HHQ�VWUDIVFKRS��0HW�GH�����HLQG-
stand verliest SVM de directe aansluiting met de beide koplopers EDO 
en Elinkwijk. Aanstaande zaterdag ontmoet SVM thuis het Utrechtse 
Faja Lobi KDS; de uitwedstrijd werd met 3-5 gewonnen.

Keeper Max Koetze kon driemaal een treffer van de gastheren niet 
voorkomen. 

Arjan Dam


