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MOT krijgT ONverwachTe hulP

Zoals gebruikelijk werd er op vrijdagochtend 17 november op 
Sportlandgoed De Wending weer volop geklust door de me-
dewerkers van de MOT-ploeg.  Anders dan anders was echter de 
ondersteuning vanuit onverwachte hoek.  

Een aantal begeleiders en cliënten van Esdégé-Reigersdaal 
kwamen de MOT-ploeg helpen bij het schoonmaken van de tri- 
bunestoeltjes. Om de maatschappelijke betrokkenheid van Reiger 
Boys te versterken, is met de begeleiders van Esdégé-Reigersdaal 
afgesproken dat op de vrijdagochtenden zowel begeleiders als 
cliënten van harte welkom zijn bij de MOT-ploeg. De cliënten ge-
nieten dan van een verzetje en kunnen bovendien de MOT-ploeg 
hier en daar wat helpen. Uiteraard is er ook gelegenheid om een 
bakkie te doen.

De Esdégé-Reigersdaal kringloopgroep is werkzaam op het  
Activiteitencentrum Stad van de Zon in het gebouw de Medi-
aan tegenover de Vomar. De begeleiders trekken er regelmatig 
met de cliënten op uit en werken graag in de wijk. Hieruit is ver-
volgens het idee ontstaan om wat werkzaamheden te doen bij 
Reiger Boys.

De clienten stellen zich nog even voor:
Ilyasse is 24 jaar en een vrolijke jongeman die actief en nieuws-
gierig is. Hij is enthousiast en helpt graag met klusjes, maar vindt 
het ook fijn om rustig muziek te luisteren. Hij praat niet, maar 
maakt op zijn manier duidelijk wat hij bedoelt door het aan te 
wijzen en geluid te maken. Na afloop liet hij overigens weten ge-
lijk een grote fan van Reiger Boys te zijn geworden.

Carlos is afkomstig uit Spanje en heeft recentelijk zijn 50e ver-
jaardag gevierd. Uiteraard ontbrak de Abrahampop niet bij deze 
heugelijke dag. Carlos kan zich verbaal goed verstaanbaar maken 
en begrijpt gesproken taal prima. Hij helpt graag met het doen 
van klusjes en praat regelmatig over muziek. Inmiddels is duide-
lijk geworden dat Barcelona zijn favoriete club is.

De kick-off is goed verlopen, Ilyasse en Carlos hebben samen 
met de begeleidsters Judith en Jennifer alle stoelen voorzien van 
een schoonmaakbeurtje. Na afloop ziet de tribune er dan ook 
weer gelikt uit. De avond ervoor waren nog diverse stoelen door  
Ramon Langedijk (van Saen Screen graphic productions) voor-
zien van stickers waardoor de tribune nu zo’n beetje voor de helft 
is geadopteerd. Het is overigens nog altijd mogelijk om voor een 
eenmalig bedrag van €25,- een stoel te adopteren en te voorzien 
van (eigen)naam of tekst, bel 06 104 37 178.

Ed de Jong (Vastgoed & Terreinen)  

NOg geeN “vrieND vaN reiger BOys”?

Dus je naamkaart hangt nog niet in de vitrine
in de kantine? En je wilt dat wél graag?

Dat kan gauw geregeld worden: meld je aan als 
“Vriend van Reiger Boys” via: devrienden@reigerboys.nl 
Met jouw jaarlijkse bijdrage ad € 50,- maak je veel  extra’s  
mogelijk voor onze club!



vervolg Nieuwsbrief

IN THE SPOTLIGHTS
rené kauwen

De Nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door Bejo Druk & Print en DN Media DTP-studio

Geboren: 12 december 1969

Geboorteplaats: Amsterdam

Lid sinds:  2004

Gekozen voor RB omdat: mijn zoons Milan en 
Mauro als kabouter lid werden en ik dan zelf ook 
graag op de zaterdag wilde voetballen. Uiteindelijk 
vanwege het feit dat ik daar enkele spelers kende 
terecht gekomen in het Cocker -eam, tegenwoor-
dig het AdB team.

Mijn sportieve carrière: Al vroeg lid geworden van 
SDW (6 jaar), daar nagenoeg mijn gehele jeugd 
gespeeld. Jaartje SVW’27 als A junior, Rood Wit A uit Amsterdam en 
wederom SDW. Naderhand een aantal jaren bij WMC gespeeld en 
dan vanaf 2004 in het Cocker-team.

Wat doe/deed je bij RB?: Begonnen met het helpen van Wil-
lem Brouwer bij de training van Kabouters in 2004. Vervolgens 
Hoofdtrainer van de F Pupillen jongens, E Pupillen jongens en D 
Pupillen jongens. Hoofd jeugd Opleiding gedurende een periode 
van 3 jaar en adviseur van het Bestuur op technisch gebied. In het 
vorige en huidige seizoen Hoofdtrainer jongens O15. Tussendoor 

ook nog een jaartje interim trainer van het A jun-
ioren Meiden geweest waar ook mijn dochter in 
speelde. 

Het bijzondere aan RB: de sfeer. Zeer gezellig. 
Zeer positieve uitstraling naar buiten toe.  

Ik moet nog lachen als ik denk aan: het Kampi-
oenschap jongens O15-1 vorig seizoen. Iedereen 
de prut sloot in. Ook de feestjes met het Cocker/
AdB -team zijn iedere keer weer een groot feest. 

Wat ik nog mis bij RB: Een bekend verhaal: meer 
handjes van meer mensen. De vereniging Reiger 
Boys is een heel bedrijf. Wat ik graag nog wens is 

een continue rooster voor de kantine. Ik vind dat een grote verenig-
ing met een grote maatschappelijke functie iedere avond door de 
week open moet zijn. Wat ik ook wens is een aparte ruimte voor de 
trainers waar ze trainingen en wedstrijden kunnen voorbereiden 
en gesprekken afgescheiden kunnen voer-en.  

Mijn wens voor Reiger Boys: een knallend jubileum jaar met 
hopelijk sportief succes voor de selectie teams en een gezonde 
toekomst!   

reiger BOys wOrDT 70 jaar: 
juBileuMcOMMissie is vaN sTarT gegaaN

Sinds een paar weken is Reiger Boys een commissie rijker. En niet 
zó maar een, maar een heel bijzondere. Een commissie die maar 
één keer in de 70 jaar bestaat. Een commissie die bezig is om voor 
alle leden, van jong tot oud, en voor alle oud-leden, een mooi 
programma samen te stellen. Het is…. de Jubileumcommissie.
Wie zitten daar in? Dat zijn: Lisanne Meijer, Marlieke van Vught, 
Paul van der Molen, Nico de Krijger en Hans van der Veldt. De 
meeste (of alle?) namen zijn waarschijnlijk welbekend.
Met veel enthousiasme is de commissie begonnen met brain-
stormen over hoe onze club Reiger Boys dit gedenkwaardige 
bestaansjaar gaat vieren. Veel ideeën passeerden de revue en in-
middels is er al een concept-programma uitgerold. 
Betekent dat, dat er niets meer kan worden ingebracht door an-
deren. NATUURLIJK niet.

De commissie zou het heel mooi vinden als er vanuit de leden 
leuke ideeën worden ingebracht! Het moet tenslotte een feest 
van en voor allen worden.
Schroom dus niet om een commissielid aan te schieten of een 
mail te sturen als je een goed (en haalbaar) jubileum-idee hebt.

wíe doet wát?
Natuurlijk kunnen de commissieleden lang niet alles alleen doen. 
Onder het motto “vele handen maken licht werk” zullen zij bij 

deze en gene aankloppen voor hulp bij een of ander onderdeel 
van het jubileumprogramma. Dat programma zal waarschijnlijk 
in de volgende Nieuwsbrief verschijnen. Nu ligt het nog ter goed-
keuring bij het bestuur. Eén ding is al wel zeker: de start is op 6 juli 
2018. Immers, de oprichtingsdatum van Reiger Boys is 6 juli 1948.

Zeg ja, geen nee!
Wanneer een commissielid je benadert voor hulp bij de organisa-
tie van een programma-onderdeel, zeg dan alsjeblieft geen nee, 
maar help mee om de zeventigste verjaardag van onze club tot 
een onvergetelijke te maken. Alle hulp is van harte welkom en 
hard nodig!
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