
KONINGSDAG 27 APRIL 2018 - SPORTKLEDING VOOR HET G-TEAM 

Koningsdag, vrijdag 27 april was het eindelijk zover. Het verlate kerstcadeau voor het         
G-team gaat vandaag dan eindelijk uitgereikt worden. Even ter herinnering: Het is de wens 
die onze begeleider Martien Rooijendijk tijdens de kerstperiode in de wensboom heeft 
gehangen in het winkelcentrum Maaspoort en die door de BAG, Bewoners Advies Groep 
Maaspoort, gehonoreerd werd. Er was gevraagd voor de spelers van het G-team om mooie 
shirts, zodat onze spelers bij toernooien ook uniform kunnen verschijnen. Maar… het is meer 
geworden dan een shirtje! Na enkele gesprekken gevoerd te hebben met de BAG en 
Wijkraad Maaspoort, zijn we uitgekomen op een shirt en jas voor alle leden van het G-team 
en voor de begeleiders een jack en jas. We zijn uiteraard zeer verrast dat dit mogelijk 
gemaakt is! 

Vanuit de BAG en Wijkraad was het verzoek gekomen om rondom de uitreiking iets vanuit 
BV de Maashuttles te organiseren op deze dag. We hebben aan dat verzoek natuurlijk 
gehoor gegeven en tijdens de activiteiten die plaatsvonden rondom de Schans werd door 
ons een “clinic” georganiseerd in de sporthal. Iedereen die wilde kon een shuttle komen 
slaan. Hier werd ook gretig gebruik van gemaakt. We hadden in eerste instantie 3 banen tot 
onze beschikking, maar dat werd zeer snel tot 6 banen uitgebreid. Er werden demonstraties 
gegeven door leden van het G-team, enkele jeugdleden en competitie spelers. 

Rond de klok van 13.30 uur was het dan zover. Wethouder Paul Kagie was gearriveerd en 
sprak mooie woorden over hetgeen te gebeuren stond en hoe belangrijk het was om als 
vrijwilliger voor ons team te werken. Hij had dan ook lovende woorden voor de begeleiders 
van het G-team en in het bijzonder voor Martien, die een mooie wens uit zag komen. Hierna 
ging hij over tot het uitreiken van de jassen. De shirts hadden we al eerder uitgedeeld 
gekregen, zodat de spelers er op Koningsdag al uniform bij liepen.



Verder willen wij de volgende mensen bedanken voor hun medewerking die dag. Te weten: 
Monique van de Kieboom, Patrick Boer en Merel de Boer (competitiespelers) Lynn en Jamie 
Baggen (jeugdspelers) en de begeleiders Martien, Hans en de twee Wimmen. Gerard miste 
helaas de uitreiking omdat hij in zonniger oorden verbleef. Ook dank aan de BAG en 
Wijkraad Maaspoort die dit alles mogelijk hebben gemaakt. Het was een mooie, zonnige en 
geslaagde koningsdag!

De speciale reporters, van het G-team

       

  


