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COLOFON

INFORMATIE

BESTUUR SC MOVADO
Erik Hoffmann
Voorzitter
06-421 67 284
Daaf Bosua
Secretaris
06-38 404 261
Simone Schumm
Penningmeester
Els van den Assem
Bestuurslid financiën
06-14 552 548
Andrea Kock-in ‘t Veld
Wedstrijdzaken/cp KNKV
078-654 06 91
Sabrina Leeuwestein
Bestuurslid algemeen
06-40 314 544

ADRES & CONTACT

Technische Commissie
Simone Schumm
06-48 790 989
Jeugd Commissie
Daaf Bosua – 06 38 404 261
Opleidingen/ cursussen
Daaf Bosua – 06 38 404 261
Erik Hoffmann – 06 42 167 284
Activiteiten Commissie
Maaike Beuk – 06 13 196 022
PR/Sponsor Commissie
Vacature
Kantine Commissie
Maaike Beuk – 06 13 196 022
Onderhoud Commissie
Ad Vos – 06 55 593 760
Redactie Commissie
Sandra de Boer - 06-55 321 006
Bingo Commissie
Lenie Blom
078-618 18 93
Bridge Commissie
Jan Wijnveld
078-614 30 22/ 06 36 22 50 32
Jeu de Boules Commissie
Jan Plüs
078-614 49 58
Klaverjas Commissie
Wim van den Broek
078 – 614 56 22
Vertrouwenscommissie
Paul Vink 06-21 599 535
Simone Schumm 06-48 790 989

Sportterrein Patersweg
(ingang tussen nrs 205-207)
Telefoon: 078-614 60 16
Postadres: Postbus 119,
3300 AC Dordrecht
Banknummer: NL54ABNA0442970749 t.n.v. SC Movado
E-mail: info@scmovado.nl
Website: www.scmovado.nl
KOPIJ MEMOVADO
Redactie: Piet Baijens, Sandra de Boer, Peter Kock en Daniëlle de Jong
E-mailadres redactie: redactie@scmovado.nl. De kopij dient UITERLIJK
zondagavond 21.00 uur te zijn aangeleverd. Mededelingen die later
binnenkomen, schuiven automatisch door naar het volgende nummer.
Breng geschreven kopij bij voorkeur naar één van de redactieleden.
OPHALEN MEMOVADO
Bezorgers van de MeMovado kunnen hun stapel(tje) komen ophalen op
maandagavond vanaf 19.30 uur. Tijdens de zaalcompetitie is de kantine op de
dinsdag- en woensdagavond gesloten.
Krijg je de MeMovado niet of niet op tijd in je brievenbus? Stuur dan een
e-mail naar de redactie.
Bezorgers wordt verzocht de bladen uiterlijk woensdagavond rond te
brengen!!

MEMOVADO PER E-MAIL
Al veel leden maken er gebruik van en ontvangen de MeMovado per
e-mail. Doorgaans betekent dit dat deze al zondagavond in de mailbox valt.
Wil je voortaan ook de MeMovado per e-mail ontvangen, geef dat dan door
aan de redactie.
CONTRIBUTIES (vanaf 1 november 2018)
Senioren (vanaf 19 jaar)
Junioren (15 t/m 18 jaar)
Aspiranten(11 t/m 14 jaar)
Pupillen (8 t/m 10 jaar)
Welpen (6 en 7 jaar)
Kabouters (0 t/m 5 jaar)
G-team leden
Niet spelende leden
Donateurs
Shirtbijdrage 2018/2019 spelende leden

€
€
€
€

20,00
15,75
13,75
11,75
€ 8,50
€ 6,50
€ 14,50
€ 11,00
€ 8,00
€ 12,00

Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per

maand
maand
maand
maand
maand
maand
maand
maand
maand
jaar

LEDENADMINISTRATIE
Lid worden?
Lid worden kan middels het invullen van een inschrijfformulier. Dit formulier
vindt u onder downloads of kan worden afgehaald bij het secretariaat of in de
kantine.
Lidmaatschap opzeggen?
Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij het secretariaat
voor 1 april van het lopende seizoen.

__________________________________________________________________
Pagina 2/12

NUMMER 14 JAARGANG 19

19-11-2018

Wedstrijdoverzicht (24 en 25 november 2018)
Wedstrijdsecretariaten:
Senioren 1 t/m 5:
Melissa de Boeff (0681861885)
Afschrijven vóór vrijdagavond 19.00 uur !!
Jeugd A1 t/m F2:
Wendy Verhagen telefonisch (0618033337)
of via e-mail wsjeugd@scmovado.nl
Afschrijven vóór donderdagavond 20.30 uur !!
G-spelers:
Hans Versprille (0786139553/0620528045)

Zaterdag 24 november 2018
Wedstrijd
Movado G1
KCR G1
Merwede A2
Triade A1
Kinderdijk B1
Korbatjo D1
Merwede E3

-

Vitesse (Ba) G2
Movado G1
Movado A1
Movado A2
Movado B1
Movado D1
Movado E1

Tijd-hal
15.10 uur-Maasdijk
16.40 uur-Maasdijk
16.10 uur-De Stoep
14.00 uur-De Reiger
17.30 uur-Molenzichthal
15.20 uur-De Boogerd
09.00 uur-De Stoep

Scheidsrechter
Dijkvogels
Dijkvogels
nog niet bekend
Triade
C. Hekhuis
Korbatjo
Merwede

Zondag 25 november 2018
Wedstrijd
Movado 1
Movado 2
Movado 3
Movado 4
Movado 5

-

Ready ’60 1
DOT (O) 3
OJC ’98 2
Die Haghe 6
Achilles (Hg) 9

Tijd-hal
15.50 uur-Oranje
14.35 uur-Oranje
13.20 uur-Oranje
12.10 uur-Oranje
11.00 uur-Oranje

Withal
Withal
Withal
Withal
Withal

1
1
1
1
1

Scheidsrechter
A. Pannen
S. Souren
nog niet bekend
Reynaldo Geway
Ale Bosua

Wedstrijdprogramma zaterdag 24 november 2018
Movado G1 – Vitesse (Ba) G2
Aanvang: 15.10 uur
Vertrek: 13.30 vanaf Patersweg 205
Leiding: Ella, Hans
Vervoer: Ella, Hans
Terug: ongeveer 18.15 uur
Dames: Linda, Fadime, Hennie, Fransisca, Enny, Ezra
Heren: Jan, Jurg, Hans
Adres: Sporthal Maasdijk, Lange Kruisweg 44e, Maasdijk Tel: 0174-521790
KCR G1 – Movado G1
Aanvang: 16.40 uur
Opstelling, leiding en routebeschrijving: zie Movado G1 – Vitesse (Ba) G2
WEDSTRIJDPROGRAMMA VOOR ZATERDAG 24 NOVEMBER 2018
Merwede/Multiplaat A2 - Movado A1
Aanvang:16.10 uur
Vertrek vanaf de Koloriet om: 14.55 uur
Leiding: Fred & Janet
Dames: Jasmijn, Emmanuela, Lara, Esmee, Sanne
Heren: Mitchel, Thomas K, Roy, Bastiaan
Vervoer: willen de ouders van Thomas K, Bastiaan & Emmanuela rijden?
Zaal: De Stoep, Hoek Genestetstraat/Hooftlaan 0, 3362 TV Sliedrecht
__________________________________________________________________
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Triade A1 - Movado A2
Aanvang: 14.00 uur
Vertrek vanaf de Koloriet om: 12.45 uur
Leiding: Monique
Scheidsrechter:
Dames: Evi, Vera, Joely, Daphne, Damaris
Heren: Matthijs, Ché, Thomas M
Vervoer: willen de ouders van Joely, Damaris & Evi rijden?
Zaal: De Reiger, De Boomgaard 3, 2964 AV Groot-Ammers
Kinderdijk B1 - Movado B1
Aanvang: 17.30 uur
Vertrek vanaf de Koloriet om: 16.10 uur
Leiding: Reynaldo & Wesley
Scheidsrechter:
Dames: Joelle, Nora, Manu, Merel
Heren: Tim, Tycho, Sam E., Colin
Vervoer: willen de ouders van Sam, Tim & Merel rijden?
Zaal: Molenzichthal, Groen van Prinstererstr 107, 2953 BD Alblasserdam
Korbatjo D1 - Movado D1
Aanvang: 15.20 uur
Vertrek vanaf de Koloriet om: 14.05 uur
Leiding: Nabiel & Robin
Scheidsrechter:
Dames: Stacy, Carola, Nina, Serena, Lina, Sanne, Lynn
Heren: Milan, Colin Jac
Vervoer: willen de ouders van Stacy, Milan & Lynn rijden?
Zaal: De Boogerd, Hortensiastraat 5, 3261 BG Oud-Beijerland
Merwede/Multiplaat E3 - Movado E1
Aanvang: 9.00 uur
Vertrek vanaf de Koloriet om: 8.15 uur
Leiding: Nicole, Joyce, Matthijs, Sam
Scheidsrechter:
Dames: Svenja, Lara, Jordan, Charissa, Abbey
Heren: Djano, Nick K, Sil
Vervoer: willen de ouders van Charissa, Lara & Djano rijden?
Zaal: De Stoep, Hoek Genestetstraat/Hooftlaan 0, 3362 TV Sliedrecht
Movado F1 en F2 spelen niet.
RESERVES: De namen die bij de eigen ploeg onderstreept staan, staan reserve bij een andere
ploeg. Daar kun je de naam dikgedrukt vinden.
VERVOER: kunt u niet voor het gevraagde vervoer zorgen? Regel het dan met een andere
ouder tijdens de training van uw kind. Of op een andere manier.
AFSCHRIJVEN JEUGD: Door de krappe bezetting in teams, alleen in hoge nood afschrijven bij
Wendy Verhagen: 0618033337 of wsjeugd@scmovado.nl.

Wedstrijdprogramma zondag 25 november 2018
Movado 1 – Ready ’60 1
Aanvang: 15.50 uur
Aanwezig: 14.50 uur
Leiding:
Dames: Joyce, Esther, Arantxa, Claudia
Heren: Youri, Maikel, Chris, Wesley
Movado 2 – DOT (O) 3
Aanvang: 14.35 uur
Aanwezig: 13.35 uur
Leiding:
Dames: Robin, Anouk, Ilona, Lisa
Heren: Soulaiman, Victor, Reynaldo, Nabiel

Hal: Oranje Withal 1

Hal: Oranje Withal 1
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Movado 3 – OJC ’98 2
Aanvang: 13.20 uur
Aanwezig: 12.20 uur
Dames: Mandy, Denise, Jeanine, Rosa, Abegail, Odile
Heren: Mark, Tamas, Stan, Ale
Movado 4 – Die Haghe 6
Aanvang: 12.10 uur
Aanwezig: 11.30 uur
Dames: Angelique, Christie, Kim, Melissa, Shirley
Heren: Martijn, Frank, Dave, Donny
Movado 5 – Achilles (Hg) 9
Aanvang: 11.00 uur
Aanwezig: 10.30 uur
Dames: Wil, Simone, Nicole, Janet, Linda, Erika
Heren: Henk, Marco, Mart, Paul, Thony, Patrick

Hal: Oranje Withal 1

Hal: Oranje Withal 1

Hal: Oranje Withal 1

ZAALWACHT MOVADO SENIOREN EN G-TEAMS SEIZOEN 2018-2019
ORANJE WIT-HAL
Ieder spelend lid (vanaf 18 jaar) wordt aangewezen om zaalwacht te doen.
Dit houdt in dat je je van tevoren meldt bij de zaalcommissaris, dit is een lid van korfbalvereniging
Oranje Wit, meestal te vinden in de gang bij de ingang van de hallen.
Daarna wordt er van je verwacht dat je de stand van de wedstrijd bijhoudt en erop toeziet dat de
speelvloer niet met andere schoenen dan zaalschoenen wordt betreden.
De speelvloer en reservebanken mogen alleen door spelers/speelsters en begeleiding van beide
teams worden betreden, en uiteraard de scheidsrechter.
Publiek mag zich alleen op de tribune bevinden, dus niet op de reservebanken.
Dit zijn algemene afspraken en ook afspraken die met Oranje Wit zijn gemaakt.
Zaalwacht doen is verplicht, indien je niet kunt, wordt er van je verwacht dat je zelf vervanging
regelt.
Zomaar weg blijven doe je natuurlijk niet.
Bij de thuiswedstrijden van onze jeugdteams gaan we uit van een bijdrage van de ouders van onze
jeugdleden. Per wedstrijd zal er om medewerking worden gevraagd.
Hieronder de zaalwachten voor de maand december 2018.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Het bestuur.
Zaterdag 15 december 2018
Hal 1:
19.00 uur Movado 2 – Rust Roest 4

Paul Vink en Janet Vink

Zondag 16 december 2018
Hal 1:
12.00 uur Movado 5 – Oosterkwartier 2
13.10 uur Movado 4 – HKV/Ons Eibernest 6
14.20 uur Movado 3 – HKV/Ons Eibernest 5
15.35 uur Movado 1 – Stormvogels (U) 1

Claudia Beuk en Chris Stenssen
Claudia Beuk en Chris Stenssen
Wil de Haas en Marco Haan
Wil de Haas en Marco Haan

BIJEENKOMST JEUGDTRAINERS
Op woensdag 28 november is de tweede bijeenkomst van de jeugdtrainers van SC Movado.
Van 19.00 tot 20.00 uur in de Koloriet onder leiding van Chris Beuk.
De zaal is dan vrij, omdat de G-groep om 18.00 uur traint en de Smurfen en F-teams niet
trainen in verband met het Sinterklaasfeest in de kantine.
Jeugdcommissie.

__________________________________________________________________
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PATERSWEG
Met ingang van afgelopen zaterdag 10 november is de Patersweg veranderd in
éénrichtingsverkeer!
Patersweg is alleen bereikbaar via de Zuidendijk.
Bestuur

PUBQUIZ
Voor de Pubquiz van 8 december hebben zich inmiddels 15 teams gemeld. Sommige nog niet
compleet met vier deelnemers, andere hebben nog niet betaald of hebben geen naam. Dat kan
allemaal nog opgelost worden tot aan 1 december!
Team Idioot (heeft betaald): Joely, Wesley, Matthijs, Dionne
Team ABBA (heeft betaald): Willy, Joyce, Simone S, Mandy de B
Team Airball: Arantxa, Claudia, nog twee deelnemers nodig
Team Homo’s: Nico de B, Dennis D, Ton, Ronald
Team Holleeder: Patrick M, Thony, Enzo, Mayron
De Elite: Dave, Donny, Wesley, Jorrit
Team nog zonder naam: Mandy vd H, Denise, Ilona, Scarlet
Team nog zonder naam heeft betaald): Janet, Simone K, Daniëlle M, Marina
Team Kweettnouookniemeer: Ingrid, Rietje, Conny, Elleke
Team Addagoma: Ad, Daaf, Goof, Matthijs
De Hoffmannen: Erik, Milco, Mark, nog een deelnemer nodig
De Hoffvrouwen: Yvonne, Angelique, Xandra, nog een deelnemer nodig
De Rivierpontjes: Thomas, Roy, Mitchel, Bastiaan
Team nog zonder naam: Odile, Abegail, Jeanine, Marvin
De Dipshits: Melissa, Joey, Kim, nog een deelnemer nodig
Het is nog niet te laat: zoek voldoende deelnemers voor een team, bedenk een originele naam
en meld je aan bij Ale (0638335647) of bij Sandra (0655321006).
Sandra

SINTERKLAASFEEST
Op woensdag 28 november is het weer zover. Dan wil Sinterklaas
weer gezellig langs komen bij Movado. Het sinterklaasfeest is voor
alle kinderen van de F & smurfen. Zouden alle papa’s en mama’s
vóór 19-11 door willen geven welke kinderen komen, een cadeautje
uitkiezen van max €7,50 bij Intertoys (ook graag een 2e keuze als
het 1e cadeautje niet meer leverbaar is) en een regel of 3/4 over u
kind voor de Sint.
Opgeven kan via : claudiabeuk@live.nl
(*graag de link van de cadeau’s).
De avond duurt van 17.00-19.00 uur waarin we ook gezellig met zijn allen een patatje eten.
Als er nog dingen zijn met eten waar we rekening mee moeten houden, graag ook dit even
melden in het mailtje.

Natuurlijk duurt het nog even voordat Sinterklaas met al zijn Pieten op de boot naar Nederland
stapt! Maar de AgendaPiet is al wel vast aan het invullen bij welke kinderen Sinterklaas op
visite komt!
Als je dus zeker wilt zijn van een bezoekje van de Sint en twee van zijn meest ondeugende
Pieten, doe je er goed aan om Nicole even te bellen (06 37408061). Zij mag dat regelen 
Hier de details op een rijtje: Sinterklaas en zijn Pieten komen voor een klein bedragje bij je
thuis. De opbrengst gaat geheel naar het Movado Jeugdkamp. Het drietal is te boeken vanaf
1 december.
Groetjes van de AC
__________________________________________________________________
Pagina 6/12

NUMMER 14 JAARGANG 19

19-11-2018

BARDIENST SEIZOEN 2018-2019
Coördinator Daaf Bosua 06-38404261

Woensdag 28 november (Sinterklaasfeest jeugd)
17.00 – 19.00 Geregeld door AC
Zaterdag 8 december (Pubquiz Senioren+A+B)
19.00 – eind
Kelly de Waard – Colin Dost – Wim vd Broek – Els Gudde
Zaterdag 22 december (Kerstavond)
20.00 – eind
Geregeld door AC
Vrijdag 28 december (Kerstfeest jeugd)
Tijden?
Geregeld door AC
Alvast bedankt voor jullie medewerking!
TRAINEN SMURFEN EN F-TEAMS.
Op woensdag 28 november en woensdag 5 december wordt er door de Smurfen en de
F-teams niet getraind in verband met Sinterklaasviering.
Jeugdcommissie.
Bedankjes
Langs deze weg wil ik het bestuur bedanken voor de mooie bos bloemen en iedereen die
gebeld en/of geappt heeft, n.a.v. mijn verblijf in het ziekenhuis.
Fred Lichteveld
Bij deze wil ik het bestuur hartelijk danken voor de mooie bos bloemen welke ik mocht
ontvangen vanwege mijn (kort) verblijf in het ziekenhuis. Het gaat weer goed met mij.
Jan Wijnveld.

We zijn weer een international rijker
In het weekend van 10 en 11 november
heeft onze A1 speelster Emmanuela Giallouris meegedaan aan een internationaal
zaalkorfbaltoernooi in Groningen.
Dit was een toernooi met korfbalteams van verschillende continenten en nationale teams zoals
Marokko, Zweden en Griekenland. Dit toernooi wordt gebruikt als voorbereiding op het WK van
volgend jaar.
Emmanuela heeft dankzij haar vader Griekse roots en mocht dus meespelen met het Griekse
team, waar zij een mooie 5de plaats mee heeft behaald.
We feliciteren haar met deze mooie prestatie en hopen dat er nog vele wedstrijden gaan
volgen.

__________________________________________________________________
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De verhuizing van Sint Nicolaas
Als mijn geheugen mij niet in de steek laat heb ik 375 jaar op San Seminar gewoond. Ik wist
niet beter of het zou zo voor nog eens 375 jaar mijn thuis blijven, of nog veel langer. Het is
een prachtige plek om te wonen, hoog op een berg met uitzicht over de haven en de zee. In
het paleis en voor een deel in de berg zelf is altijd genoeg plaats geweest voor alle Pieten,
Amerigo en werkplaatsen, inpakloodsen, opslagruimtes, kadokelders en mijzelf. In de
afgelopen honderd jaar hebben de Metsel- en Graafpieten honderden kamers erbij gemaakt en
kilometers gangen gegraven onder het paleis. De berg lijkt wel een beetje op een gatenkaas.
Er zijn zoveel kamers bij gekomen dat de nummers erg lang werden niet honderd, niet duizend
maar meer dan tienduizend. Zelfs de Hoofdpiet raakte de weg kwijt in al die gangen. Vorig jaar
heeft hij een hele dag naar mij lopen zoeken toen hij was verdwaald.
En de oorzaak van dat alles is het almaar groter wordende aantal cadeautjes die Sint moet
laten maken, inpakken en opslaan voor de kinderen in Nederland. Steeds meer jongens en
meisjes zijn er en de wensenlijstjes worden langer en langer. Sint kon het allemaal niet meer
kwijt.
Toen Hoofdpiet zo erg de weg kwijt raakte heb ik lang nagedacht. Het paleis met alle kamers,
gangen en opslagruimtes was veel te groot en toch niet groot genoeg. Er zat maar één ding
op: Sinterklaas moet verhuizen!
Maar waarheen? Waar kan ik in Spanje een paleis vinden dat groot genoeg is?
Ik stuurde Reispieten naar alle kanten. Ze moesten in heel Spanje op zoek gaan naar een
paleis dat meer kamers had dan San Seminar en dat niet werd gebruikt. Nou dat was een
moeilijke vraag. Vind maar eens zo'n paleis! Ze zochten langs de zee (dat is handig voor het
volladen van de stoomboot), in de bergen, in de steden, op het platteland. In de drukte en de
stilte.
Pietje Speurkous kwam met de trein aan in Madrid, oh wat een grote stad is dat. En moest hij
daar helemaal in zijn eentje naar een paleis gaan zoeken? Pietje ging speuren. Hij wandelde
door het grote park, door de winkelstraten, langs huizen en flats. Hij klom in hoge bomen en
bovenop de daken. Daar kon hij goed om zich heen kijken. Maar Pietje Speurkous zag nergens
een groot paleis.
Toen het donker werd zwierf Pietje door de smalle straatjes. Hij had honger. Al zijn pepernoten
waren op en zijn chocomel had hij opgedronken. Hij was de weg kwijt geraakt in de grote stad
Madrid. Hij wilde terug naar huis naar Sinterklaas en zijn veilige warme bedje. Zij moeie
voetjes sleepten over de stoep. Toen hij niet meer verder kon ging hij op de stoeprand zitten.
Het was stil en donker om hem heen. Alleen een kleine lantaarn aan de gevel van een klein
kerkje gaf nog wat licht in de duisternis. Pietje voelde zich heel alleen en eenzaam. Er kwamen
al wat warme tranen.
En door die tranen heen zag hij een bordje precies onder de lantaarn. Er stond: 'Calle de San
Nicolas'. Pietje wist wat dat betekende. Hij was in het straatje van Sint Nicolaas terecht
gekomen. Hij had meteen geen tranen meer.
Hij kwam overeind en liep naar de ingang van het kerkje. Boven de deur zag hij een versiering
en daar herkende hij Sinterklaas met zijn mijter. Hij voelde aan de deur en gelukkig: het
kerkje was open. Snel ging Pietje naar binnen. Het was lekker warm binnen en er brandden
heel veel kaarsjes. Maar er was niemand. Pietje zag een in het kerkje een beeld van Sint
Nicolaas en hij liep er heen. Hij ging er voor staan en deed net of hij voor de Sint zelf stond:
"Sinterklaas. Ik heb de hele dag gezocht naar een paleis. Ik heb gelopen, geklommen in
bomen, op daken gespeurd. Ik heb geen paleis gevonden. Waar moet ik nu nog zoeken?
Sinterklaas help mij alsjeblieft."
Pietje Speurkous ging op een bankje zitten en bleef naar het beeld kijken. Maar de stenen Sint
zei niks. Pietje had vermoeide benen en nu werden ook zijn ogen moe. Hij dommelde weg op
het bankje in het kerkje van Sint Nicolaas. En toen droomde hij dat de stenen Sint van zijn
sokkel stapte en naar hem toe kwam. Sint legde een arm om zijn Pietje en sprak: "Pietje. Kom
eens met mij mee. Ik zal je wijzen waar je moet gaan." In zijn droom liep Pietje achter de
stenen Sint aan. Door de straat naar beneden, de bocht om de straat over en langs een hele
grote kerk. En toen ze daar voorbij kwamen zag hij een heel groot verlicht paleis. Het was
helemaal wit en straalde alsof het een sneeuwpaleis was. Pietje draaide zich naar de stenen
Sint en riep: "Sint Nicolaas, dat is het paleis!"
En toen schrok hij wakker. Hij had in zijn slaap echt geroepen. Pietje sprong overeind, zei:
"Dank je Sinterklaasje," tegen de stenen Sint die daar weer heel gewoon stond op zijn sokkel.
__________________________________________________________________
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Pietje rende naar buiten, de straat naar beneden, de bocht om en de straat over. Hij racete
langs de grote kerk en ja hoor! Daar zag hij het sneeuwpaleis, het was er echt. Pietje liep naar
het dichte hek en keek tussen de spijlen door. Het paleis was wel verlicht aan de buitenkant
maar er brandden geen lampen binnen. Veel luiken waren dicht. Er was niemand te zien.
Woonde hier wel iemand?
Langs de regenpijp klom Pietje omhoog en verdween in het paleis door de eerste de beste
schoorsteen. Binnen was het donker en erg stil. "Gelukkig heb ik mijn zaklampje mee
genomen," dacht Pietje. Bij het licht van zijn kleine lampje liep Pietje door de lange gangen.
Overal telde hij de deuren en hier en daar deed hij een deur open. Alle kamers waren leeg. Hij
telde in de eerste gang, de tweede gang, de derde en de vierde. Toen hij alleen de onderste
verdieping had geteld zag hij dat de zon opkwam. Alleen al beneden had hij meer dan duizend
kamers geteld. En Pietje Speurkous kon goed tellen, dus hij wist het zeker. Hij had een hele
grote schat gevonden. Een heel groot paleis dat helemaal leeg was. Er woonde niemand. Wat
een goed nieuws voor Sint.
Toen Pietje in het licht van de Spaanse zon weer buiten kwam zag hij overal om het paleis
mensen wandelen. Ze maakten heel veel foto's van het lege paleis. Het was ook erg mooi vond
Pietje. Echt iets voor de Sint. Het was zo mooi wit, het leek wel van suiker! Bij het paleis zag
hij een bordje. Er stond op: 'Paleis van de koning'. Hoe kon dat nou? "Zou de koning dan geen
meubels hebben? En had hij dan geen bed? Ik heb toch echt alleen maar lege kamers gezien,"
dacht Pietje. Het was een raadsel.
Pietje Speurkous reisde snel naar San Seminar en haastte zich naar de Sint. "Sinterklaas. Ik
heb het gevonden, het nieuwe paleis." - "Zo, zo, Pietje Speurkous, dat is knap van je. Waar
staat dat paleis?" - "In Madrid. En u heeft mij zelf de weg gewezen." - "Ik?" Sint was wel heel
verbaasd. Hij ging er eens goed voor zitten. "Vertel mij eens hoe dat ik dat heb gedaan,
Pietje."
En toen vertelde Pietje het hele verhaal van zijn avontuur in Madrid. Toen hij klaar was keek
de Sint heel tevreden. Hij gaf Pietje een dik compliment en een hele zak met pepernoten.
Ik pakte de telefoon en belde met de koning van Spanje. Ik vroeg hem waar hij woonde. De
koning zei: "Sint Nicolaas ik woon met de koningin en de kinderen in een fijn paleisje in
Madrid." - "Woont u niet in het grote paleis?" - "Nee. Dat is veel te groot voor ons. We zijn
maar met z'n vieren en dat paleis heeft duizenden kamers." - "Majesteit, ik ben op zoek naar
een nieuw paleis en dat moet heel groot zijn. Ik heb heel veel Pieten en heb heel veel ruimte
voor cadeautjes nodig." En toen zei de koning: "Sint Nicolaas. Ik zou het een eer vinden als u
in Madrid komt wonen. Het grote paleis staat leeg. Met de koningin en onze twee dochters zijn
wij verhuisd naar een kleiner paleis. Het oude was te groot voor ons. Mijn kinderen zijn er wel
eens in kwijt geraakt. Dat was geen grapje Sinterklaas." - "Hoeveel kamers heeft het?" vroeg
Sint. "Hoeveel kamers? Momentje dat moet ik aan mijn vrouw vragen... Sint Nicolaas?" "Ja..." - "Het heeft drieduizend zevenhonderdvijfendertig kamers en dan zijn de kelders en de
zolders niet meegeteld. Is dat voldoende denkt u?" - "Ik denk het wel majesteit, dat moet
groot genoeg zijn." - "Dan mag u het hebben Sint Nicolaas, het staat daar maar leeg te
wezen." - "Dank u wel majesteit dat is heel vriendelijk van u."
En zo viel de beslissing om te verhuizen naar Madrid. Vlak bij mijn eigen kerkje zou ik gaan
wonen in een wit suikerpaleis. Maar wat een werk was dat zo'n verhuizing. Alles moest worden
ingepakt, zelfs het hooi van Amerigo. En Amerigo zelf ook. Ingepakt in een grote houten kist.
En mijn boek met alle namen, mijn staf en mijn leesbril, mijn zondagse mijter en mijn
doordeweekse. De Pieten pakten hun bedden, kasten, kleurboeken, pepernoten,
chocoladeletters en marsepein in. Alle dozen werden met plakband dicht geplakt en toen werd
alles ingeladen in een hele lange rij vrachtwagens. Ik stond met de Hoofdpiet op het balkon
om de vrachtwagens te tellen. Het waren er honderden, want ook alle cadeautjes voor de
kinderen in Nederland moesten mee.
En we waren net bezig met de laatste vrachtwagen te vullen, waar ook Amerigo in mee reisde
toen de grote Telpiet met een zorgelijke blik bij me kwam. "Sinterklaas, we missen een Piet. Ik
heb alles geteld: alle dozen, kisten, rollen, balen en containers. Alle Pieten toen ze de poort
uitgingen in en op de vrachtwagens maar Pietje Pepernoot heb ik niet gezien. Wat moeten we
doen Sinterklaas?" - "Heb je alle kamers en kelder en zolders doorzocht Telpiet?" - "Ja
__________________________________________________________________
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Sinterklaas." - "Misschien heb je hem dan over het hoofd gezien. We gaan naar Madrid en als
we er zijn kijken we of Pietje Pepernoot er bij is." - "Goed Sinterklaas," zei de Telpiet.
En zo reden we in een hele lange rij naar Madrid. De politie hield al het verkeer tegen zodat we
snel konden doorrijden. Maar toen we aankwamen en alle Pieten op het grote plein voor het
paleis in rijen stonden kon de Telpiet het vermiste Pietje niet vinden. En toen begon het grote
zoeken. Was Pietje achter gebleven in San Seminar? Waren we hem onderweg kwijt geraakt?
Zat hij ergens in een doos of kist?
Alle Pieten begonnen snel met het uitpakken van alle dozen en kisten. En wat denk je? Pietje
Pepernoot kwam tevoorschijn toen ze de grote kist met pepernoten uit de vrachtwagen
haalden. "Ik wilde wel goed op mijn pepernoten letten, dat we er geen zouden verliezen
onderweg of dat een dief ze zou stelen," zei Pietje. "Want pepernoten zijn zooooo lekker." Hij
sloot zijn ogen en glimlachte. "Ja Pietje. Pepernoten zijn lekker. Maar je had het wel even
tegen Telpiet moeten zeggen. We maakten ons nogal zorgen toen we je niet vonden." - "Sorry,
Sinterklaas. Ik zal het de volgende keer niet meer doen," zei Pietje schuldig. "Nou, laten we
hopen dat de volgende verhuizing nog lang niet komt." sprak ik.
Het witte suikerpaleis van de koning is inderdaad heel mooi wit en prachtig. Maar nog
belangrijker: het is groot genoeg. Hier kan ik de komende eeuwen wel blijven wonen.
Sinterklaas

Agenda 2018
Nov

Za

24

Za/Zo

24/25

Wo

28

Wo

28

19:00-20:00u

Wo

28

19:30u

Vergadering Bestuur

Za

08

20:00u

Pubquiz voor Senioren-A-B

Wo

19

19:45u

Vergadering Bestuur

Dec

10:30-21:00u

Bridge en eten
Start zaalcompetitie 2018-2019
Sinterklaasfeest
Clinic jeugdtrainers in Koloriet

22 dec t/m 06 jan

Kerstvakantie heel Nederland

Za

22

Kerstavond

Br

28

Kerstfeest voor de jeugd

Agenda 2019
Jan

Wo

09

Ma

14

Mrt

Za/Zo

30/31

Einde zaalcompetitie 2018-2019

Apr

Za/Zo

20/21

Pasen - Start veldcompetitie (2e deel) 2018-2010

Mei

Wo

22

Voorrondes schoolkorfbal

Wo

29

Finale schoolkorfbal bij DeetosSnel

Do

30

Wo t/m Zo

Nieuwjaarsreceptie REDO in Movado kantine
19:00u

Vergadering JC

Hele dag

29 Mei t/m 02 Jun

NK G-Korfbal in Noordwijk
Jeugdkamp

Verjaardagen
Mnd

Dag

Dagnr

Nov

Do

22

Jarige

Mnd

Dag

Dagnr Jarige

Mnd

Dag

Dagnr

Nr

Medewerkers

Opmerking

Nov

Ma

19

14

Piet, Riet, Wil

Henk haalt blad bij SSKW

Ma

26

15

Sandra, Yvonne, Jeanne

Sandra haalt blad bij SSKW

Ma

03

16

Daniëlle, Anneke, Elleke

Daniëlle haalt blad bij SSKW

Ma

10

17

Peter, Riet, Wil

Henk haalt blad bij SSKW

Dorien Borsje

MeMovado’s

Dec
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AUTORIJSCHOOL TERBORG
Speciale aanbieding voor MOVADO leden
Eerste 5 lessen voor € 150,-Bel 06-20160611 voor een afspraak.
De eerste rijles is gratis.

ELSCO
DRANKENHANDEL
www.elsco.nl
info@elsco.nl

Totaalleverancier
voor de horeca
Molenvliet 11
3335 LH Zwijndrecht

Tel. 078 – 6100195
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