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 Sportaccommodaties 

 Sporthal Sophia Revalidatie 
 Vrederustlaan 180 

 Den Haag 

 T 070  359 35 93 
 

Voetbalvereniging VCS 

Sportpark Escamp 1 
Dedemsvaartweg 405 

Den Haag 

T 070  366 23 90 
 

Zwembad Escamphof 

Escamplaan 57 
Den Haag 

T 06  23 12 94 40 
 

Zwembad de Waterthor 

Thorbeckelaan 350 

Den Haag 
T 070  323 51 41  
    

Kameleon 
Veldzicht 20 

Den Haag 

T 070  329 04 53 
 

Sportactiviteiten 

ABC-dipl. zwemmen, Boccia, 
Fitness, Badminton, Voetbal, 

Loopbasketbal, Tafeltennis, 

Rolstoelbasketbal, Koersbal, 

Sjoelen, Warmwaterfit en 
Gymnastiek. 

41 jaargang nummer 1 

december 2015 
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Beste Mensen 

Op het moment dat ik dit 

schrijf, ligt de viering van 

ons 40-jarig bestaan al weer 

enkele  weken achter ons. Ik 
hoop en verwacht eigenlijk 

ook, dat u met mij kunt zeg-

gen, dat zowel de Open Dag 

als het meer officiële gedeel-
te op 31 oktober jl. bijzonder 

geslaagd zijn geweest. 

En ook financieel zijn wij er 

goed uitgesprongen. En dit 

is grotendeels te danken aan 
de sponsors, die ons op een 

geweldige manier hebben 

bijgestaan.                      

Een woord van grote dank is 

hiervoor zeker op zijn plaats. 

Maar dat is nog niet alles. 
Veel vrijwilligers hebben be-

langeloos hun medewerking 

verleend om er voor te zor-

gen dat alles vlekkeloos is 
verlopen. Heel veel dank 

hiervoor. 

En op deze plaats wil ik ook 

degenen, die van wethouder 
Baldewsingh de stadsspeld 

ontvingen, van harte felicite-

ren, omdat zij  minstens 10 

jaar - en sommigen zelfs 
veel langer - vrijwilligers-

werk hebben verricht. 
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10 jaar vrijwilliger 

En degenen, die meer dan 25 

jaar of langer lid van Kamele-

on zijn (geweest), ontvingen 
hiervoor namens de vereni-

ging een attentie. Proficiat!!  

 

25 jaar jubileum 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
De jubilarissen, die niet aan-

wezig waren op de jubileum-

dag, ontvangen de attentie 

op een  later tijdstip. 
 

En nu richten wij de blik weer 

op de toekomst. De hiervoor 

in het leven geroepen be-

leidscommissie is alweer bij-
een geweest. U zult hier on-

getwijfeld nog meer  van   

horen.  
 

Dit is het laatste Kameleon-

nieuws in 2015, de nieuwe 
naam van ons verenigings-

blad.   

Ik wens u alvast prettige 

Kerstdagen en een voorspoe-
dig 2016! 
 

Dick Buter 

 

Dhr. H. Demelinne 

Dhr. J.L.M. van Dijk 

Mw. H.S.P. Epskamp-Clement 

Mw. M.J. Gutz-Wegner 

Mw. L. Hagemeijer 

Mw. A.C. Holtkamp 

Mw. O. Huffenreuter-Mens 

Mw. J.E.M. Iliohan-Duivesteijn 

Mw. M.W. Jansen-van der Kaaij 

Mw. J. de Jong-van Mil 

Mw. P.P. Letterie-de Kok 

Mw. J. van Leeuwen-van Oosten 

Mw. S. Luiten-Scholtes 

Mw. M.M.M. Meeuwisse 

Mw. J.M. Neefe-Snoek 

Mw. M.W. Poppe-van den Hoek 

Mw. S.S. Ramcharan 

Dhr. P.J. Ros 

Dhr. A.A. Ruijgrok 

Mw. H.H.M.G. Ruis 

Mw. Y.J. ter Schegget-Weijer 

Mw. M.E. van der Sluys-Moerland 

Mw. A.R. Tebbenhof 

Mw. M. Tork-Zuiderwijk 

Dhr. D. van der Vet 

Mw. M. Vogel 

Mw. A.T.M. de Wit-van den Bergen 

Mw. E.M.J. de Wit-Duivesteijn 

Dhr. W. v.d. Weide 

Dhr. J.P.M. van der Wiel 

Mw. P.J. van der Wilk 

Dhr. R. van der Zijden 

Mw. K. Balhadj-Aoudia 

Dhr. C. van de Bent 

Mw. D. van Eckhardt 

Mw. F. Fadiss 

Dhr. F. Jurgens 

Mw. I. van Kersbergen 

Dhr. J. van Kleef 

Dhr. P. Kohtz 

Dhr. J. Langeweg 

Dhr. J. Licht 

Dhr. J. Lubberts 

Mw. L. Lubberts-de Leeuw 

Dhr. R. van Winden 
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Agenda/Mededelingen 
 

Het verenigingsgebouw,    

Escamphof en de Waterthor 

zijn gesloten van 21 decem-

ber 2015 t/m 3 januari 2016. 
Op maandag 4 januari 2016 

starten we weer.  
 

Verenigingsblad 
Het verenigingsblad heeft 

een nieuwe naam: 

‘Kameleonnieuws’. Daar 

hoort ook een nieuwe kaft bij 
met de naam erop. 

Toch hebben we besloten de 

kaften, die er nog liggen, 

eerst op te maken. Het zou 
anders zonde zijn ze niet te 

gebruiken. 

Met ingang van het nieuwe 

jaar zal het verenigingsblad, 
zoals afgesproken in de Alge-

mene leden Vergadering van 

15 juni 2015, één maal per 

kwartaal verschijnen. Daar-

naast zal in het nieuwe jaar 
2016 op alle locaties regel-

matig een nieuwsbrief met 

Kameleonnieuws verschijnen. 
 

Verhoging contributie 2016   

In de Algemene Leden Verga-

dering van 15 juni 2015 is 
besloten de contributie van 

2016 te verhogen met € 1,50 

per lid per kwartaal. 

 

Welkom nieuwe leden 
 

Warmwaterfit 

Marion de Ru 

Petra de Jong 

Titia Starke 
Els Hoefnagel 

Marijke van Vugt 

Yvette de Schepper 

Corriejanne Timmers 

Wanda Santos Rondon 
 

Rolstoelbasketbal 

Martine Sikma 

 
Gymnastiek 

Sabrina Olthof 

Corrie van der Tol-Roessen 

 
Voetbal 

Roy van der Heijden 

 

Badminton 

Ingrid Snijder 
 

Fitness 

Bep v. Wensveen-Cremer 

 
ABC-diploma zwemmen 

Kian Hankari 

Age ten Brink 

Quincy Groeneweg 
Arjun Krishnasing 

Micky van der Toorn 

 

Bestuur/Secretaris 
Karin Elsenaar-Bos 
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Een nieuwe secretaris 
 

Zoals u weet, is Jan Winge-
laar tijdens de Algemene Le-

denvergadering van juni jl. 

afgetreden als secretaris. 

Op dat moment kon het be-
stuur nog geen opvolger ter 

benoeming aan u voordra-

gen. 

 

Wij denken dat die opvolger, 
of liever opvolgster, er nu 

wel is, namelijk in de per-

soon van mevrouw Karin         

Elsenaar-Bos. Voor velen 
van u zeer waarschijnlijk 

geen onbekende. Zij 

heeft namelijk eerder 

deel van het bestuur 
uitgemaakt en ook 

als secretaris. Zij is 

de voorgangerster 

van Jan Wingelaar.  

 
Zij is inmiddels al actief bin-

nen het bestuur. Uiteraard 

moet zij formeel door de Al-

gemene Leden Vergadering 
als bestuurslid worden be-

noemd. 

 

 
 

Mocht u bezwaren tegen 

haar kandidatuur hebben, 

dan verzoek ik u deze     
binnen 14 dagen na ver-

schijnen van dit vereni-

gingsblad ‘Kameleonnieuws’ 

aan het bestuur kenbaar te 
maken. Als dit niet het geval 

is, kan haar benoeming in 

de komende Algemene Le-

den Vergadering formeel 
worden bekrachtigd. 

 

Dick Buter  
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Open Dag I 

Kameleon bestaat alweer 40 

jaar. Het lijkt nog zo kort ge-

leden dat de vereniging begon 

met het mogelijk maken, wat 

in de tijd daarvoor onmogelijk 

leek: sporten voor mensen 

met een lichamelijke beper-

king. Mensen met zo’n beper-

king de kans bieden te doen 

wat zij wilden en konden. Zij 

mochten niet langer worden 

veroordeeld tot toekijken: zij 

moesten en zouden meedoen 

en plezier in hun sport heb-

ben. 

In die opzet is Kameleon cum 

laude geslaagd. Dit was alleen 

mogelijk met alle gedreven 

bestuursleden en niet te    

vergeten alle vrijwilligers. Niet 

zo maar vrijwilligers, maar 

mensen die op basis van vrij-

willigheid hun specifieke kwa-

liteiten en ervaring inzetten 

om voor mensen met een li-

chamelijke beperking het 

sporten mogelijk te maken. In 

deze 40 jaar heeft de vereni-

ging zich ontwikkeld van een 

kleine club tot iets groots, een 

vereniging die er zijn mag, 

met voor elk wat wils. 

http://www.westlanders.nu/evenementen/open-dag-jubileum-40-jaar-isv-kameleon-14617/
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De vereniging heeft een ei-

gen verenigingsgebouw in 

Den Haag, maar er sporten 

tevens vele Westlanders bij 

Kameleon. Ook heel veel vrij-

willigers komen uit het West-

land. 

In verband met het 40-jarig 

jubileum is er op 26 septem-

ber 2015  een Open Dag ge-

houden. Deze Open Dag is 

zeer goed bezocht door le-

den, vrijwilligers en andere 

belangstellenden. Wellicht 

onze toekomstige nieuwe le-

den of vrijwilligers….. 

Het doel van deze Open Dag  

was om iedereen, die nog 

niet van het bestaan van Ka-

meleon af wist, kennis te la-

ten maken met deze unieke 

vereniging. 

Laten zien hoe leuk het bij 

Kameleon is. Het werven van 

nieuwe leden. De ochtend 

was vooral bestemd voor de 

jeugd. Er waren clinics Judo, 

Dansen en Gamen. Er werd 

een film gedraaid en een foto

-overzicht van het ABC-

diploma zwemmen. De kin-

deren konden allerlei activi-

teiten doen zoals Basketbal, 

Voetbal, Fitness, Gamen en 

Darten. 
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Er werd een demonstratie 

gegeven door de bekende 

schermster Sonja Tol. Hierna 

mochten de kinderen zelf 

ook proberen te schermen. 

In de middag was er een 

programma voor de volwas-

senen. Fitness, Boccia, 

Koersbal, Darten, Schermen 

dus, maar ook Sjoelen en 

Badminton. Voor Badminton 

werd er ook een clinic gege-

ven door het jeugdwedstrijd-

team van badmintonvereni-

ging Velo. Iedereen die wil-

de, mocht meedoen. En daar 

werd gretig gebruik van ge-

maakt. Er werd zelfs een 

soort wedstrijd gehouden, 

wat best spannend was. 

Tot slot was er nog een film 

over Warmwaterfit. Het was 

een super geslaagde dag.     

Er was gezorgd voor koffie, 

thee, koek, hapjes en drank-

jes. Alle kinderen kregen aan 

het eind een hele mooie rug-

zak. Kortom, alles was er om 

dit feestje tot een succes te 

maken. En al die blije ge-

zichten, zeker ook bij de kin-

deren maakte deze dag echt 

super geslaagd! 

https://www.facebook.com 

Karin Heupink  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1053138708053604.1073742227.239711889396294&type=3&uploaded=52
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Open Dag II 
 

Buiten adem kom ik aan, be-

pakt en bezakt bij de open 

middag van Kameleon.  Ik 

pak wat drinken en een Brow-

nie, zie een paar oude beken-

den en de middag kabbelt 

voort, zou je zeggen. 

  

Er is een demonstratie Scher-

men. Ik denk: leuk, ik ga 

eens kijken. Eén meisje valt 

op, want ze mist haar onder-

been. Een ander sportief uit-

ziend type geeft ons een uit-

leg en dat andere meisje 

geeft een demonstratie van-

uit een speciale stoel, die dan 

vastzit en aan de andere kant 

zit ook een rolstoel vast. Wel 

knap, als je dat kunt. Later 

raken we aan de praat. Ze wil 

meedoen aan de Paralympics 

met schermen en dan een 

medaille winnen. Ineens 

vraag ik zachtjes (ze is im-

mers nog zo jong) hoe ze 

haar been heeft verloren. Ze 

speelde met haar zusje en er 

gebeurde wat met haar teen. 

Later Dystrofie erbij en de 

artsen zagen geen andere op-

lossing dan een amputatie. 

  

Gezond zijn, het is niet voor 

iedereen weggelegd, denk ik 

nog als ik de jongelui van de 

Badmintonvereniging VELO 

zie spelen. Het gaat er fana-

tiek aan toe. Zo ben je kern-

gezond, niks aan het handje 

en dan....zit je.  

  

Ik ken dat meisje verder niet, 

maar dit heeft wel indruk op 

me gemaakt. Bedankt (als je 

dit leest) voor het delen van 

dit verhaal en jij gaat goud 

winnen op de Paralympics 

(voor mij heb je al goud). 

  

Lilian Hagemeijer 

Afd. Sjoelen 
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Jubileumfeest I 
 

Het is een prachtige zonnige 
herfstdag, 

In het gebouw aan het Veld-

zicht hoort men veel gelach. 

KAMELEON viert groot feest, 
Zoals het nog nooit is ge-

weest. 

40 jaar bestaan. 

De jaren zijn zo snel gegaan. 

Er zijn heel veel vrijwilligers 
op de been. 

Wij willen iedereen  bedan-

ken en vergeten er niet één. 

Wij werden ontvangen met 
koffie en gebak, 

We voelden ons meteen op 

ons gemak. 

We zagen een leuke jongen 
en leuk meisje van Brownies 

en Downies staan, 

Zij reikten ons met een ge-

zellig gebaar alles aan. 

Om 16.00 begon het officiële 
gedeelte van de dag. 

Velen werden gehuldigd door 

de wethouder met De LACH. 

Ook de leden, die langer dan 
25 jaar bij ons bewegen, 

Kregen een aandenken van 

glas, mooi beschreven. 

 
 

 

 

Om 18.00 uur werden we uit-

genodigd voor het lopend 

buffet. 
Eerst de mensen in de rol-

stoelen achter elkaar, Rette-

ketet. 

Fantastisch, wat een eten 
stond er klaar. 

Men kon in twee rijen achter 

elkaar. 

Onder andere: bami met sa-
té, 

En de Brownies en Downies-

heer en -dame hielpen ook 

weer mee. 
De tafels werden vliegensvlug 

uitgeklapt, 

Iedereen kon meteen aan ta-

fel met eten en sap. 

Daarna kwam een band in de 
zaal, 

Deze maakte met gepaste 

muziek toch wel wat kabaal. 

Langzaamaan gingen er wat 
leden naar huis. 

Vele taxibusjes brachten ze 

moe en tevree thuis. 

O,o,o, wat een werk hebben 
al deze vrijwilligers verricht; 

Heel veel dank zijn wij aan 

hen verplicht. 

Vergeet ook de mensen van 

de feestcommissie niet, 
Vele voorbereidingen en 

ideeën werden op A4tjes ge-

niet. 
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Met de woorden in dit gedicht 

willen wij alle, maar dan ook 

alle vrijwilligers bedanken 
voor het vele werk, wat 

Toen, Nu en in de Toekomst 

wordt verricht! 

Zoveel dank, ook aan de 
mensen van de echte garde-

robe voor je jas, 

Die ons verrasten met een 

geweldige mooi rugtas. 
 

BEDANKT. BEDANKT.         

BEDANKT. BEDANKT.          

 
Els van Heusden, namens 

Warmwaterfit Het Elfde Uur 

van de dinsdag. 

 

 

 

 

Jubileumfeest II 
 

Echt, wat een organisatie, 
zo’n feest, en wat een gewel-

dige dag was het. Het was 

erg gezellig en leuk gedaan 

allemaal. Al die spelletjes in 
de middag en het eten was 

ook fantastisch. Veel beken-

den gezien en een onder-

scheiding gekregen. 
 

In één woord: geweldig! 
 

De organisatoren en het be-

stuur verdienen echt een 

pluim, evenals de vrijwil-
ligers. 

Bedankt voor de mooie on-

derscheiding (25 jaar lid)! De 

rugzak valt ook erg in de 
smaak. 

 

En nog steeds 

een oproep voor 

meer leden voor 
het Sjoelen. We 

hebben leden 

nodig voor de 

komende 40 jaar

. 
Lilian Hagemeijer 
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Jubileumfeest III 
 

Wauw! Wat een hoop la-
chende gezichten, blije 

mensen en gezelligheid heb 

ik gezien bij onze jubileum-

festiviteiten. Allereerst ie-
dereen die in het zonnetje 

gezet zijn voor hun inzet 

voor de vereniging, nog-

maals gefeliciteerd en be-

dankt. 
 

Daarnaast wil ik iedereen, 

die geholpen heeft tijdens 

deze activiteiten, heel erg 
bedanken voor zijn/haar in-

zet! Ik ga geen namen noe-

men want dan vergeet ik 

misschien iemand, dus ie-
dereen die geholpen heeft 

mag zich aangesproken 

voelen. Onwijs bedankt! 

 

Naar aanleiding van onze 
jubileumactiviteiten willen 

we met Kameleon weer ver-

der ontwikkelen. Daarvoor 

zijn er nu een aantal men-
sen met een nieuw beleids-

plan bezig. Hopelijk kunnen 

we de zaken daarin bespro-

ken snel oppakken en uit-
voeren. 

  

Tijdens de jubileumactivitei-

ten zijn een heleboel foto’s 
gemaakt. Hiervan willen wij 

een mooie collage maken. 

Heeft u suggesties of zelf 

nog leuke foto's, geef dat 
vooral door (mag ook aan 

mij). 

  

En nu op naar nog meer 

leuke activiteiten in onze 
complexen Veldzicht,     

Waterthor, de Escamphof en 

in de zaal van het Sophia 

Revalidatiecentrum!  
 

Tot snel, 

Patrick Pronk 
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Prijsvragen jubileum 

 

Tijdens het jubileum is een 
aantal prijsvragen gehouden. 

De eerste was de posteractie 

voor de Open Dag met de 

bedoeling de Open Dag meer 
bekendheid te geven. Het 

was de bedoeling, dat de 

posters op openbare plaat-

sen werden gehangen. Alle 

inzendingen zijn genum-
merd: 1 t/m 15. Een Kame-

leonlid heeft vijf willekeurige 

cijfers gekozen zonder dat 

het lid wist waar het voor 
was. Helaas voor nummer 

vier en vijf ... de eerste drie 

hingen er gewoon. De pos-

ters werden op ongewone 
plaatsen aangetroffen. De 

foto's heeft u kunnen zien 

tijdens de jubileumavond. 

 

Sinds 31 oktober jl. hebben 
het verenigingsblad en het 

verenigingsgebouw een ech-

te naam. Er zijn veel ideeën 

ingestuurd. De inzendingen 
zijn anoniem aan de leden 

van de jubileumcommissie 

voorgelegd. Alleen de secre-

taris wist wie de inzenders 
waren. Tussen alle inzendin-

gen zaten ideeën met een 

diepere symbolische gedach-

te. Toch heeft de jubileum-
commissie, waarin ook het 

bestuur was vertegenwoor-

digd, daar niet voor gekozen. 

Uiteindelijk is er gekeken 
naar eenvoud en herken-

baarheid. 

 

U leest nu het eerste exem-
plaar van: 

KAMELEONNIEUWS.  

Deze naam was door één lid 

ingezonden. 

 

Ook het verenigingsgebouw 

heeft nu een officiële naam: 

Veldzicht. In de volksmond 

werd het al zo genoemd 
maar nu is het dan officieel. 

Deze naam is door drie leden 

genoemd. 

 

Wij feliciteren alle winnaars. 

De jubileumcommissie 
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Jubileumpuzzel 

 

Enkelen van jullie was hem op-
gevallen: in ons vorige blad 

stond een puzzel. Wij willen 

graag Karin Heupink felicite-
ren, zij was een van de inzen-

dingen die alles goed had!  

De prijs komt naar je toe. 

Natuurlijk geven wij nog wel 
even alle antwoorden: 

 

1) Ons verenigingsgebouw 
staat natuurlijk op Veldzicht 20, 

zie o.a.pagina een van ons 

boekje. 

2) Heel gepast bij onze naam is 

ons logo een Kameleon, maar 

deze had iedereen wel goed. 

3) Een Kameleon is een reptiel, 
en binnen die onderverdeling 

past 'ie weer onder de hagedis-

sen en leguaanachtigen. Wij 
vroegen wel specifiek naar de 

soort: dus alleen reptiel was 

hier goed. 

4) Kameleon is opgericht in 

1975: vandaar vieren wij dit 

jaar ons 40 jarig bestaan. 

5) Onze voorzitter is Dick Bu-
ter, zie de laatste pagina van 

ons blad. 

6) Er is een sport die je bij ons 

zowel in een rolstoel als lopend 
kan beoefenen, dat is natuurlijk 

(Rolstoel)basketbal. 

7) Wij bieden sporten aan op 5 

vestigingen door Den Haag, zie 
pagina een van dit boekje. 

8) In oktober gaven wij een 

groot feest om ons jubileum te 
vieren! 

9) De vraag over de naam van 

onze kantinemedewerker had 
niet iedereen goed. Het is na-

tuurlijk onze eigen André. Niet 

iedere tak van sport komt vaak 

op het veldzicht sporten; som-
migen dachten daarom 

waarschijnlijkdat het Joop was. 

Hij is juist een van onze vrijwil-
ligers, o.a. van het bestuur (en 

dit boekje). 

 

De bonusvraag: 

Deze was voor de kenner. Als 

de temperatuur toeneemt dan 

krijgt een kameleon een       
lichtere kleur: dit doet 'ie zodat 

hij minder warmte opneemt. 

Een kameleon heeft namelijk 
niet, zoals wij, een interne ka-

chel die de temperatuur con-

stant houdt. 
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Voetbal 
 

VCS/Kameleon G1  

kampioen 

Ze hebben het geflikt: de spe-

lers van G1!! Met een wedstrijd 

tegen SEV G2, waarin ze 14 

keer (!) scoorden, lieten ze 

zien, wie de baas was op het 

veld. De tegenstander kreeg 

totaal geen kans om maar enig 

grip te krijgen op het spel. De 

eindscore was 14-0. 

Na afloop was iedereen door 

het dolle heen. De kampioens-

schaal ging van hand tot hand 

en werd samen met een kampi-

oenscertificaat van VCS en bos-

sen bloemen meegenomen 

naar het verenigingsgebouw, 

waar een feestje werd ge-

bouwd. De patat, bitterballen, 

snacks en natuurlijk de diverse 

soorten frisdrank konden daar 

natuurlijk niet bij ontbreken. 

GEFELICITEERD!!! 
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ABC diploma zwem-

men 

Op zaterdag 28 november jl. 

leek alles gewoon zijn gang te 

gaan in de Waterthor. In de 

verschillende baden kregen de 

kinderen hun zwemoefeningen 

en waren daar heel geconcen-

treerd mee bezig. Wel was het 

bad versierd met papieren sin-

ten en pieten. 

En opeens kregen de kinderen 

en hun instructeurs hoog be-

zoek: Sinterklaas nam met twee 

Pieten de lessen over. Nou ja, 

over … bij ieder bad gingen ze 

kijken, hoe goed de kinderen 

presteerden.  

Eerst was het ondiepe bad aan 

de beurt. De kinderen lieten 

zien, hoe ze aan het water wen-

den en hun zwemoefeningen tot 

dan toe konden doen. 

In het middenbad hadden enke-

le zwemmertjes de grootste lol 

met een Piet. Maar helaas, die 

was niet te verleiden om mee te 

doen met de zwemles. Piet bleef 

liever op de kant toekijken. 
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Ook de kinderen op de tribune, 

de broertjes en zusjes van de 

zwemmers, werden door Sinter-

klaas niet vergeten. Ook zij ver-

dienden zijn aandacht. 

En toen moest Sem, die met 

Sinterklaas meeliep langs de 

baden, zelf bij de Sint komen. 

Sem had een Uitblinker gekre-

gen van de gemeente Westland 

en Sint wilde daar meer van 

weten. Ook Sint feliciteerde 

hem met zijn prijs. 

Daarna ging Sint nog 

langs het diepe bad. 

Daar probeerden er twee 

de Pieten nat te spette-

ren, maar dat lukte niet, 

want de Pieten deinsden achter-

uit… 

Elk kind kreeg na het omkleden 

van Sint en zijn Pieten een rug-

tas en een mandarijntje mee 

naar huis. 

Al met al een enerverende 

zwemles…. 

20 
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VACATURES  

bestuur 
 

Zoals u allen bekend is,  heeft 

onze voorzitter geruime tijd ge-
leden aangegeven te willen 

stoppen met zijn vrijwilligers-

werk. Leeftijd is de grootste 
reden om dit te doen.  

Verjonging in ons bestuur is 

nodig. Dick Buter heeft de 

functies nog niet beëindigd en 
al twee keer met een jaar ver-

lengd. 

 
 

 

 

Wij doen een beroep op  onze le-

den om eens goed rond te kij-
ken of er geen goede en jonge 

kracht beschikbaar is, die dit 

prachtige en dankbare werk wil 

doen. 

Het bestuur 
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The Sky is the Limit 

De gemeente Westland reik-

te op vrijdag 20 november 

2015 voor de tweede keer de 

jongerenstimuleringsprijs, 

het 'jongerenlintje', de Uit-

blinker uit. Deze prijs is voor 

jongeren tot 24 jaar, die zich 

op een bijzondere manier in-

zetten of hebben ingezet 

voor de Westlandse samenle-

ving, bijvoorbeeld door het 

doen van vrijwilligerswerk of 

een bijzonde-

re inzet voor 

een vereni-

ging. 

Wethouders 

Mohammed 

el Mokaddem 

en Marga de 

Goeij hebben 

aan vier jon-

geren deze Uitblinker uitge-

reikt. Dat gebeurde tijdens 

de jeugdconferentie van de 

gemeente Westland in De 

Kiem in 's-Gravenzande, op 

de Internationale dag van de 

Rechten van het Kind. 

Honselersdijker Sem Heupink 

(15) is lid van de vrijwillige 

brandweer in Monster, regelt 

de techniek op school tijdens 

de musical en geeft als erva-

ringsdeskundige les aan kin-

deren met een lichamelijke 

beperking bij de Afdeling 

ABC-diploma zwemmen van 

sportverenging Kameleon  

Sem, die was voorgedragen 

voor de Uitblinker, was ver-

rast dat er zoveel kinderen 

van zijn klas aanwezig wa-

ren. 

Het gaf 

het fes-

tijn een 

per-

soonlijk 

tintje. 

 

 

Samen met de andere win-

naars, Lies Brabander, Nadi-

ne van der Heijden en Robin 

Straub, toonde Sem trots 

zijn Uitblinker. 
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De  kopij voor het volgende verenigingsblad 

graag aanleveren vóór  1 maart 2016. 

Dit kan per e-mail: isv-kameleon@hetnet.nl 

of in de brievenbus van het verenigingsgebouw. 

1 J. Noorlander  17 Karin Oud-Faas 

1 Betty Snellaars  18 E. Gruijs-Zwamborn 

2 Jeffrey Langeweg  18 Marion Ru 

4 Peter Hoogelander  20 Jacgues Van Kleef 

5 Lisa v/d Geugten  20 M.J. Kok 

6 Frieda Habiboellah  20 Ch. Orie 

6 Jo de Jong-van Mil  21 Paul Engh 

6 Anna Tebbenhof  21 Yavuz Karaköz 

6 Simon Vrouwenvelder  23 Ikram Piarelac 

7 Ozgul Karadag-Aldogan  24 Lidy Verbeek 

8 A.A.J. Chaita-Somai  25 Sandra Bazuin-Tenk 

9 Marleen Meeuwisse  25 A. Visser-Verweij 

9 Riet Ruskauff-Eijgermans 26 Joep v/d Wiel 

13 Martine Dollen  27 Rachid Ikan 

13 Jannie Kroon  28 Fietje Kleijn 

16 Fred Gans  29 Sophie Reijnders 

16 Margreet La Roi-Blaauw  29 Ria Sikkes 

17 Britta v/d Berg  31 Jopie Gordijn-Blom 

Verjaardagen december 2015 
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SUBSIDIE SPORTHULPMID-

DELEN 

Sinds dit jaar biedt de gemeen-

te Den Haag een financiële te-

gemoetkoming voor sporthulp-

middelen voor mensen met een   

beperking. De hulpmiddelen 

zijn veelal bestemd voor men-

sen met een lichamelijke beper-

king, maar wie weet kunt ook u 

daarvan gebruik maken. Bel 

met 070-3537500 of kijk op 

www.denhaagopmaat.nl. 

1 Aijse Bilgi-Akman 18 Annie v/d Sluis-v/d Wijngaard 

1 Faduma Mohamed 19 Frans Gordijn 

1 Hatice Sen Aktas 20 Mike Burhene 

1 Arthur de Vries 20 T.C. Sambodh 

4 Tim v/d Beukel 20 Marco Schuit 

5 Isaac Madaran 20 Maaike Waanders 

8 Elisa van Leeuwen 22 Jef Bergenhenegouwen 

10 Nel den Baars 22 G.P.M. Lieshout-Hermans 

10 E. Endstra 22 Marjella van Steenselen 

11 Lenie Waarsenburg 23 Hennie v. Eversteijn v.Driel 

12 Yusuf Kaya 24 Sien Gerritsen-Dijkshoorn 

13 Jacqueline  Lasschuit 25 O.D. Bastiaanse 

13 Trudy Roest 25 Ria v/d Sluys-Moerland 

15 Kezban Acarer 26 Dirk Pronk 

15 P.M.E.M. van Rijn 27 Annie Eckhardt-v. Leeuwen 

15 M. Vogel 28 F. Slami 

Verjaardagen januari 2016 

26 

Contributie 
 

Per 1 januari 2016 bedraagt de 
contributie, besloten in de Alge-

mene Leden Vergadering, ge-

houden op 15 juni 2015: 
 

Jeugdleden tot 18 jaar € 40,00 

       per kwartaal; 

Seniorleden            € 42,00  
       per kwartaal; 

Bondscontributie         €  6,00  

       per kwartaal. 
 

 
De Ooievaarspaskorting 

De criteria rondom de           

ooievaarspas zijn nog verder 

aangescherpt. Volgens de     
regels van de gemeente Den 

Haag kan nu nog alleen korting 

worden verleend startend in het 

kwartaal waarin u de goed-
keuring voor het gebruik van de 

ooievaarspasnummer aan     

Kameleon doorgeeft. Het is uw 
verantwoordelijkheid om de 

goedkeuring jaarlijks aan      

Kameleon door te geven. 
Korting met terugwerkende 

kracht is namelijk niet meer 

van toepassing. 

Voor meer info gaat u naar 
www.ooievaarspas.nl/bijdrage 

of telefonisch via 070-3537500. 

Voor de goede orde willen wij u 

graag laten weten, wanneer 
 

u uw lidmaatschap wilt        

beëindigen, dit schriftelijk 

dient te gebeuren. 
 

Het bestuur 

 

================= 

Privé of zakelijk  

drukwerk nodig?  

U wilt folders of versla-

gen gedrukt hebben? 

Hebt u folders nodig, dan is 

Kameleon wellicht een goed 
adres om dit te laten uitvoeren 

(in zwart/wit). 

Ook voor het drukken van uw 
verslagen zijn wij op discrete 

wijze uw adres. Voor            

inlichtingen en advies:  

Joop Vrouwenvelder,  

telefoon: 06-30 17 29 88. 

1975 - 31 oktober - 2015 
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Maandag   

10:00 – 16:00 uur Onderhoud Verenigingsgebouw 

11:00 – 14:00 uur Warmwaterfit Escamphof 

13:30 – 15:30 uur Koersbal Verenigingsgebouw 

17:00 – 18:30 uur Loopbasketbal Verenigingsgebouw 

19:00 – 21:00 uur Badminton Verenigingsgebouw 

19:00 – 20:30 uur Rolstoelbasketbal Sophia Revlidatie 

Dinsdag    

10:00 – 13:00 uur Warmwaterfit Escamphof 

15:30 – 17:30 uur Loopbasketbal De piramide school 

19:30 – 23:00 uur Tafeltennis RWS Verenigingsgebouw 

18:30 – 21:00 uur Fitness Verenigingsgebouw 

19:30 – 22:00 uur Sjoelen Verenigingsgebouw 

Woensdag     
11:00 – 12:00 uur Gymnastiek Verenigingsgebouw 

13:00 – 14:30 uur Voetbal JG2 Verenigingsgebouw 

14:15 – 16:15 uur Warmwaterfit Escamphof 

19:30 – 21:00 uur Rolstoelbasketbal Verenigingsgebouw 

19:00 – 20:00 uur Voetbal JG1en G1 Dedemsvaartweg 

Donderdag     

 Sport en Spel Verenigingsgebouw 

19:30 – 23:00 uur Tafeltennis P.D. Verenigingsgebouw 

19:30 – 22:00 uur Boccia Verenigingsgebouw 

20:00 – 22:00 uur Warmwaterfit Escamphof 

Vrijdag     

14:30 – 20:30 uur Warmwaterfit Escamphof 

Zaterdag     

11:00 – 12:00 uur Voetbal JG1- G1 Dedemsvaartweg 
14:30 – 15:30 uur Warmwaterfit Escamphof 

17:45 – 18:30 uur ABC-dipl. zwemmen De Waterthor 

Zondag  Om de week   

10:00 –  13:00 uur Rolstoelbasketbal Sophia Revlidatie 

Weekprogramma 
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Bestuur 

Voorzitter Dhr. Mr. D.J. Buter 070   - 324 39 82 

Vice-voorzitter Dhr. Th. M.van Oppen 06 -  49 84 83 47 

Secretaris Mw. K. Elsenaar-Bos 070  -  323 21 90  

Penningmeester Dhr. T.F. Huitema 06 -  53 42 73 82 

Leden/adm. Mw. H. van Stel 06 -  24 67 12 19 

P.R. zaken  Dhr. J.W. Verhallen 06 -  40 87 17 55  

Verenigingsgebouw Dhr. J. Vrouwenvelder 06 -  30 17 29 88 

Afdelingsvertegenwoordigers sporten 
Badminton Dhr. A. van der Kuil 070   - 368 63 38 

Boccia Dhr. J. van der Wiel 070  -  355 80 55 

Darten Dhr. Th.M.van Oppen 06 -  49 84 83 47 

Fitness Dhr. S. Vrouwenvelder 070  – 329 04 53 

Gymnastiek Dhr. Th.M.van Oppen 06 -  49 84 83 47 

Koersbal Dhr. Th.M.van Oppen 06 -  49 84 83 47 

ABC-dipl. Zwem. Dhr. J. Storm  

Loopbasketbal via  

“de Piramide” 

Mw. S. Mansveld- 

v. Hattum 

06 -  55 10 77 38 

Loopbasketbal  Dhr. P. Pronk 070   - 329 04 53 

Rolstoelbasketbal Dhr. J. Licht 06 -  34 05 10 70 

Sjoelen Dhr. Th.M.van Oppen 06 -  49 84 83 47 

Sport en spel Dhr. Th.M.van Oppen 06 -  49 84 83 47 

Voetbal Dhr. Th.M.van Oppen 06 -  49 84 83 47 

Warmwaterfit Mw. H. van Stel 06 -  24 67 12 19 

Algemene nummers 

Vervoer Taxibus 0900 - 03 45 

Kantine   070 - 329 04 53 
Kantoor isv-kameleon@hetnet.nl 070 - 329 04 53 

Webmaster Nynke Koeman  

webmaster@isvkameleon.nl 

 

Redactie maandblad KAMELEON 
Dhr. & Mw. Vrouwenvelder en 

Dhr. Th. M. van Oppen 
E-mailadres redactie joop@vrouwenvelder.org 

Contact 

mailto:joop@vrouwenvelder.org
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