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November 2021 - 3e jaargang 
 

Switchnieuws nr. 3 
Millingen aan de Rijn 

www.switch87.nl, PR@switch87.nl 

 
De derde nieuwsbrief van het seizoen 2021/2022 met: 

 Coronatoegangsbewijs bij training en wedstrijd  
 Ton van der Knijff benoemd tot Erelid 
 1e thuiswedstrijd Dames 1 in De Duffelt 
 Fiets gekocht bij Bike Totaal in 2021 
 Jubileum: 35 jaar Switch ‘87  
 Opbrengst SponsorCard 3e kwartaal 
 Olieballentoernooi 8 januari 
 Oldstar Volleybal een succes 
 Grote Clubactie 
 Hulp gezocht voor Jeugdkamp 
 Recreantencompetitie 
 Clubkasactie PLUS Nico de Witt 
 Reclameborden in sporthal 

 
Mocht u deze nieuwsbrief niet (meer) willen ontvangen, mail dit dan 
naar PR@switch87.nl  Op onze site vindt u informatie over de privacy 
policy van Switch ’87.  

Coronatoegangsbewijs bij training en wedstrijd 
Zaterdag 6 november zijn de nieuwe Coronamaatregelen in 
gegaan. Voor ons als vereniging betekent het dat er een 
coronatoegangsbewijs (+ geldige legitimatie) getoond moet 
kunnen worden door iedereen van 18 jaar en ouder bij het 
betreden van Sporthal De Duffelt/Sportzaal Leuth. Dit geldt voor 
zowel de sporters als toeschouwers/ouders die kind wegbrengen.  
 
Wij vragen daarom het volgende aan jullie: 

 elk seniorenteam, recreantenteam én badmintonteam, 
voert de controle zelf uit. Indien er een sporthal-
beheerder in De Duffelt aanwezig is, kan je vragen of ze 
helpen met de controle (bijv. bij grote drukte). 
De controle geldt dus voor alle teamleden (vóór elke 
training en wedstrijd), alle tegenstanders (vóór 
wedstrijden) en het eventueel aanwezige publiek.  

 voor de jeugdleden >18 jaar, voert de coach/trainer 
deze controle uit. 

 ouders/publiek van CMV jeugd op de zaterdagochtend 
worden gecontroleerd door Mieke van Swelm of 
Hanneke van Swelm.  

Agenda  
5 september – 13 november 
Clubkasactie PLUS Nico de 
Witt, Beek 
 
18 september – 23 november  
Grote Clubactie 
 
4 december  
Sinterklaastraining mini’s  
 

 
 
8 januari  
Olieballentoernooi & 
Vrijwilligersavond 
 
13-15 mei  
Jeugdkamp 
 
 
 
Auto toe aan een 
onderhoudsbeurt?   
Toon je sponsorkaart bij 
Autobedrijf Pouwels en zorg 
dat de clubkas wordt 
gevuld. Nog geen 
sponsorcard? Vraag hem 
aan bij PR@switch87.nl.  
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Ton van der Knijff benoemd tot Erelid 
Bij zijn afscheid als voorzitter tijdens de algemene 
ledenvergadering is Ton van der Knijff benoemd tot Erelid 
van Switch ’87 Ton heeft zich de afgelopen 38 jaar zeer 
verdienstelijk gemaakt voor de vereniging, o.a. als 
voorzitter STAM, voorzitter Switch, maker Tribuneblaadje ( 
25 jaar), lid PR commissie en trekker Buurtsportcoach.  
 
1e thuiswedstrijd Swikaros D1 in De Duffelt 
Zaterdag 13 november speelt Swikaros D1, na 2 
thuiswedstrijden in Groesbeek, haar 1e thuiswedstrijd in 
sporthal De Duffelt. Deze middag nemen ze het op tegen 
de nummer 2 op de ranglijst; LIVO D2 uit 
Duiven/Westervoort. Met 4 overwinningen en 1 nederlaag 
zijn de dames goed begonnen aan de competitie en 
draaien ze bovenaan mee. Dit seizoen verwelkomen wij 
Susan Keukens, die zich weer bij D1 heeft aangesloten.  
 

 
 
Fiets gekocht bij Bike Totaal = € 10,- voor clubkas  
Heb jij in 2021 een fiets gekocht bij Bike Totaal. Geeft dit nu 
door aan de PR Commissie via pr@switch87.nl met je naam 
en factuurnummer en Switch ontvangt  10,- in de clubkas.  
 
Jubileum: 35 jaar Switch ‘87 
In 2022 bestaat Switch ’87 35 jaar ! Dit willen we niet 
ongemerkt voorbij laten gaan maar er een feestelijk jaar 
van maken. Daarom zijn wij op zoek naar leden of ouders 
jeugdleden die gezamenlijk leuke activiteiten willen 
organiseren. Dit kan zijn door het organiseren van extra 
activiteiten tijdens bestaande evenementen (zoals 
Olieballentoernooi) maar ook bedenken en organiseren 
van nieuwe jubileumactiviteiten. Laat je creativiteit de vrije 
loop!  
Tijdens de ledenvergadering heeft Rob de Bruijn zich al 
aangemeld.  
 
Interesse? Stuur een email naar secretaris@switch87.nl of 
spreek iemand van het bestuur/PR-Commissie of Rob aan. 
 

Switch Sponsors 
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Opbrengst SponsorCard 3e kwartaal    
Het afgelopen kwartaal hebben onze leden weer € 25,- bij 
elkaar gespaard met de SponsorCard van Autobedrijf Pouwels. 
Bij elke onderhoudsbeurt, vervanging onderdelen of APK-keuring 
kun je sparen voor Switch ’87. Dus ga je binnenkort een 
wintercheck doen of de winterbanden erop leggen, laat je 
SponsorCard zien.  
 
Olieballentoernooi zaterdag 8 januari  
Na een jaartje “coronapauze” gaan we er in 2022 weer voor: 
Het Podotherapie Driessen – Olieballentoernooi. Op zaterdag 8 
januari 2022 gaan we volgens het vertrouwde concept, lekker 
ballen, lekker eten en dan lekker feesten en gelijk het lustrum 35 
jaar Switch ’87 vieren. Genoeg ingrediënten om het jaar goed te 
beginnen.  
Vanwege het grote succes van voorgaande jaren vragen wij als 
inschrijfgeld van elk team weer een bakproduct (voor ca 8 
personen) met als thema: “Bak iets waarin de geschiedenis van 
Switch ’87 in voorkomt” in te leveren bij de aanmelding van het 
team op zaterdagmiddag.  

                                                                                                                  
Dagprogramma: 
12.00 – 17.30 uur: Toernooi 
Rond 15.00 uur: Gratis Erwtensoep 
18.00: Uitreiking prijzen en de “Lustrum”-trofee 
18.30 – 19.30 uur: Winterbuffet 
20.00 uur: Feestavond met DJ Bob en Huldiging jubilarissen  
 
Aanmelden kan via:      
https://stamvolleybal.com/olieballentoernooi-2021/  
De inschrijving sluit op 20 december 2021 of als het toernooi vol 
zit, dus wees er op tijd bij. Het Winterbuffet is gratis voor alle 
Switch-vrijwilligers, overige (niet)leden betalen € 10,- p/p.  
 
Oldstar Volleybal een succes!  
Op maandag 18 oktober zijn wij met 4 proeftrainingen voor 
Oldstar Volleybal gestart. Inmiddels is al besloten dat Switch 
doorgaat met Oldstar Volleybal. Elke maandag wordt er 
getraind van 9.30-11.00 in sporthal De Duffelt in Millingen en na 
afloop drinken we samen een kop koffie/thee. Oldstar Volleybal 
is een rustigere variant op volleybal met aangepaste spelregels, 
een lichtere bal en een kleiner veld. Oldstar Volleybal is voor 
dames en heren van 55 jaar en ouder. 
 
Aanmelden 
Interesse om ook een keer mee te doen? Je kunt je aanmelden 
door een e-mail te sturen naar TAC@switch87.nl of telefonisch 
via 06-19177799 (Dorine Keukens). De eerste 3x kun je gratis mee 
trainen.  
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Grote Clubactie 
Op 18 september startte de Grote Clubactie. Onze jeugdleden 
zijn vanaf die dag weer met de verkoopboekjes langs de 
deuren gegaan of hebben hun persoonlijke verkooppagina 
naar familie toegestuurd. Bijna alle verkoopboekjes zijn 
ingeleverd en de verkochte loten ingevoerd, graag zouden we 
ook de laatste nog retour ontvangen. Binnenkort worden de 
beste lotenverkopers weer in het zonnetje gezet. Mocht u nog 
geen lot gekocht hebben dan kan dit nog via de link 
https://lot.clubactie.nl/lot/switch-'87/100079   

Hulp gezocht voor Jeugdkamp 
In het weekend van 13-15 mei 2022 gaan wij weer op 
jeugdkamp. Noteer deze datum dus maar alvast in de agenda!  

Kamphulp gezocht! 
We zoeken hulp bij het organiseren van het kamp en 
willen ook graag weten wie er mee wilt gaan als begeleiding.  

Wil je meehelpen met organiseren of ben je bereid om mee te 
gaan op kamp. Laat het ons dan vóór 15 november 2021 weten 
via: jeugd@switch87.nl 

We maken ook graag gebruik van ieders talent. Dus speel je 
bijvoorbeeld gitaar, ben je heel creatief, kun je goochelen of 
hééél goed koken…laat het ons dan ook vooral weten zodat 
we dit kunnen gebruiken voor de invulling van het programma.  

Recreantencompetitie 
Ook onze recreanten zijn weer gestart met hun competitie. Dit 
jaar heeft Switch 2 teams die deelnemen, maandagavond- en dinsdagavondrecreanten. De 
eerste wedstrijd was dinsdag 2 november en eindigede met een nipte overwinning voor de 
maandagavondrecreanten. Het wedstrijdprogramma van de recreanten is terug te vinden op 
onze website.  

Clubkasactie PLUS Nico de Witt  
Dit is de laatste week dat je voor Switch ’87 sponsorpunten kunt sparen bij PLUS Nico de Witt in 
Beek. Bij elke 10 euro aan boodschappen en bij geselecteerde actieproducten ontvang je er al 
één. Hoe meer sponsorpunten jij spaart, hoe meer euro’s dat oplevert voor de kas van onze 
club. Vergeet daarbij niet de sponsorpunten te activeren op plus.nl/sponsorpunten. Help onze 
club met de sponsorpunten van PLUS.  
   
Reclameborden in sporthal 
Binnenkort worden de sponsorborden van Switch opgehangen in de sporthal. Wij zijn al 
meerdere jaren bezig om een goede oplossing te krijgen voor onze sponsorborden. In het 
verleden werden de borden op de muur tussen een aantal klemmen geschoven of bij de 
wedstrijden langs de velden gezet.     


