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‘Eendjesjuf’ krijgt veel bekijks

Stephanie Rijssemus en Stephan Kooijman waren het stralend middelpunt op hun trouwdag.
Voordat ze naar het stadhuis gingen zijn ze langs geweest op het kinderdagverblijf in Numansdorp.
NUMANSDORP - Vrijdag 15
maart was het groot feest
op kinderdagverblijf ”de
Hummelvijver” in Numansdorp. Want pedagogisch
medewerker
Stephanie

Rijssemus, van babygroep
“de Eendjes”, ging die dag
namelijk trouwen met haar
Stephan Kooijman. Voordat
het bruidspaar richting Willemstad ging om te trouwen,

kwamen ze eerst even langs
op het kinderdagverblijf.
Alle kinderen wachtten het
bruidspaar op en hebben vol
bewondering naar de bruid
en bruidegom gekeken.

Maak kennis
met tennis
NUMANSDORP - Bij Tennisvereniging Numansdorp is er
zondag 24 maart vanaf 10.00
uur een Open Dag. En wie
verder wil ontdekken of de
tennissport leuk is, kan vanaf de eerste week van april
deelnemen aan de cursus
‘Maak kennis met tennis’ in
Numansdorp. De CiC Tennis Academy, die bij de Tennisvereniging Numansdorp
al vele jaren de lessen verzorgt, biedt dan een speciale
cursus voor beginners aan,
klein en groot. Zij krijgen in
groepsverband tien lessen
van een uur. Men hoeft geen
lid van TV Numansdorp te
zijn. De kosten zijn 51 euro.
Een racket is eventueel gratis beschikbaar. Wie enthousiast geworden is kan
tegen gereduceerd tarief
voor de rest van het seizoen
lid worden. Aanmelden via
www.cicgroup.nl/tennis/
lessen en dan kiezen voor
‘TV Numansdorp – Zomer
2013. Info: secretaris@tvnumansdorp.nl

E1 Korbatjo promoveert
naar de eerste klasse
OUD-BEIJERLAND/STRIJEN - De
E1 van korfbalvereniging
KORBATJO vierde afgelopen zaterdag groot feest.
Het team speelde het klaar
om opnieuw kampioen te
worden. Om de titel in ontvangst te nemen moest er
deze dag gewonnen worden
tegen VENTURA uit Strijen.
Gelukkig hoefden de spelers
van beide teams het niet
alleen te doen, want de tribune zat vol met supporters
om hen aan te moedigen.
Ondanks de nodige zenuwen in het begin, kwam het
spel al snel goed op gang.
De ploeg van Korbatjo wist
in de eerste helft een score
van een 0-4 neer te zetten: een goed begin voor de
jonge korfballers. Nadat de
coaches in de pauze enkele
laatste tips hadden gegeven,
kwamen ze helemaal los. De
één na de andere bal trof de
ronde mand. Korbatjo bleek

te sterk voor Strijen, die geen
punt wist te maken.
Luid gejuich steeg op na het
eindsignaal: de spelers van
Korbatjo konden een eindscore van 0-11 in hun zak
steken. Allemaal kregen ze
een medaille en een diploma
uitgereikt, een troffee met
snoepzak en een paashaas
van chocolade. Uiteraard
werd de overwinning vastgelegd door trotse ouders en
familieleden.
Coach Wibe en vervangend
coach Carina waren dik tevreden over de wedstrijd.
Coach Boy, die niet aanwezig kon zijn, leefde via Twitter mee. Het team provoveert
dankzij haar kampioenstitel
naar de eerste klasse. Reden
om de feestvreugde in de
kleedkamer voort te zetten,
moeten de kampioenen gedacht hebben. Met kleren en
al gingen ze even later onder
de douche.

Jeu de Boules begint weer Intratuin viert de lente
OUD-BEIJERLAND - Morgen,
zaterdag 23 maart, vanaf
13.00 uur is er weer de feestelijke opening van het Jeu
de Boulesseizoen bij De Beijerse Worp.
De seizoensopening wordt
op het fraaie terrein in het
park De Laning in Oud-Beijerland (ingang vanaf de
W. van Vlietstraat naast de

Open Hof) meteen gevierd
met een mix-clubtoernooi.
Iedereen die graag lid wil
worden of eens een keertje
kennis wil maken met deze
leuke sport is van harte welkom.
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Voor meer informatie kan
men terecht op de website:
www.debeijerseworp.nl

NUMANSDORP - Intratuin
viert de lente en dan is er wat
te beleven voor kinderen en
volwassenen! Op woensdag
27 maart kunnen kinderen
gratis eieren komen schilderen. Inlooptijd is van 13.30 –
16.00 uur (inschrijven is niet
nodig). Voor de volwassenen
is er ook wat leuks, iedereen
is welkom om de voorjaars-

sfeer te proeven op de lentekoopavond. Intratuin is
dan open van 18.00 – 21.00
uur en u kunt profiteren van
20% korting op bijna alles
uit het assortiment. Verder
zijn er wat demonstraties
van eieren schilderen, taarten maken tot wenkbrauwen
opmaken met semi-transparant poeder.

De kampioenen van Korbatjo E1, zittend v.l.n.r. Lotte, Liz, Isa,
Carolijn, Merel. Staand: Luc, Tom, Jael, Joerie (coach Wibe).

Sinus e-bike introductie show!
Donderdag 28 Maart 2013 Van: 19.00 - 22.00 uur

