
Voorwoord 

 Agenda Punten  
 10-06-’17 BEDRIJVENDAG  

 21-08-’17 T/M 26-08-’17 

GORGO KAMP 

 01-09-’17 T/M 03-09-’17 

KAREL OCKERTOERNOOI 

NIJMEGEN 

     Nieuwsbrief  Gorgo   
 

We hebben de winter weer achter ons gelaten, de 
dagen worden langer en warmer, en we hebben weer zin om buiten te zijn, te klus-
sen en van het voorjaar te genieten. De waterpolocompetitie zit er inmiddels al weer 
op, en wat is het toch snel gegaan. Alle sponsoren en vrijwilligers van harte bedankt 
voor jullie bijdrage en inzet om ook dit seizoen weer geslaagd te maken. 
De vrijwilligers hebben op 07 april een gezellige avond gehad, met een natje en 
droogje en een leuke quiz. Raoul en Nick, bedankt daarvoor. Op 20 mei was het 
sportieve intern waterpolotoernooi en dan blijven alleen de trainingen nog over voor 
de poloërs. Ook zullen de teams de competitie nog afsluiten met een teamuitje. De 
jongste leden hebben nog een afsluitende meerkamp in Oss, naast hun wekelijkse 
trainingen, en de trimmers en trimsters blijven lekker door gaan met trainen op de 
woensdag- en zondagochtend. De kampleiding is volop bezig met de voorbereiding 
van het 40e zomerkamp, en dat zal dit jaar een supergezellige feestweek worden. 
Dus als je je nog niet hebt aangemeld, vul dan snel het formulier in, en lever „m in 
zodat je er ook bij bent deze zomer. Ondertussen wordt er ook nog steeds hard aan 
de nieuwe website gewerkt. Komende weken zullen de nodige foto‟s nog gemaakt 
worden hiervoor, en kan ie daarna „live‟ gaan. Benieuwd naar het eindresultaat? 
Houd dan www.zvgorgo.nl in de gaten. 
Komende maanden staan er vele vrije dagen op de agenda. Heerlijk om met het 
mooie weer erop uit te gaan met de familie, vrienden en kennissen. Daarna volgt de 
zomervakantie, waarin het Zeesterbad voor de 1e keer 4 weken volledig gesloten 
zal zijn. 
Tot de vakantie zal het bestuur nog diverse keren vergaderen, zodat ook alle zaken 
voor het najaar en de nieuwe competitie op tijd geregeld worden. 
Voor nu wens ik jullie allen alvast een fijne vakantie! 
  
Robin Brugmans 
Voorzitter. 

Verjaardagen 
MEI: 

1– SAM CORNELISSEN 

2– GIJS VAN LIEMPD 

5– HARM VAN DE VEN 

9– JOOST VAN ZUTPHEN 

12– WILLEM VAN ZUTPHEN 

13– PIM JUYN 

14– SEM VAN GEFFEN 

21- JOCHEM VAN HASSELT 

22– TEUN VAN ROOY 

23– ANNIE VAN DEN BROEK 

25– MARK VAN DER POL 

26– LOEK VERVOORT 

27– SANNE JACOBS 

 

JUNI: 

5– CHRIST VAN LEIJDEN 

10– SVEN GOOSSENS & KEES VERHAAK 

11– ROBIN BRUGMANS 

13– HENRI VERRIJDT 

14– RIEN VAN DE AKKER 

15– MARCO GOYAARTS 

16– MARIETJE VAN PINXTEREN 

21– MARK VERSTEGEN & TON VERSTEGEN 

22– ANOUK HERMANS 

23– GIEL SCHOUTEN 

24– RAOUL VAN VLIJMEN 

25– MEIKE BOUWE 

26– BASSAM HAMOUDEH & NICK VAN DER 

STEEN  

& RIA DE WIT 

28– JAN VAN DER POL 

29– FRANK VERHAAK 

 

JULI: 

1– ROB VAN DER POL 

2– BAS VAN DEN BROEK & MIEN OOSTERHOLT 

6– RENS VAN ALEBEEK & THEO VOETS 

7– J. NEIJS 

13– DEMI VERSTEGEN & BAS VAN UDEN 

14– SVEN VAN DOORN 

16– TWAN VAN KESSEL 

18– HILDE VAN DER PAS & YMKE VAN ROOS-

MALEN 

23– ALET VAN DE VEN & THEO VAN DEN 

BROEK 

24– MARIEKE VAN BEEK 

25– GIJS VAN TOL 

 

AUGUSTUS: 

1– BART POUWELS & BETTIE OSENGA 

5– MARTIN SCHAAFSMA 

9– JITTE VERRIJDT 

12– JEROEN CORNELISSEN & MARIJN BONGERS  

& ED WONDERS 

17– SUUS VAN DEN BERG 

19– MAUD VERSTEGEN & JAN VAN GERWEN  

& INE VERRIJDT 

21– RENZ TOL 

25– JENNA VAN GAAL & HARRIE VAN DE PAS 

28– NETTY VOETS 

31– ROOS CASPERS 

SEPTEMBER: 

2– SILJA BEERLING 

10– NOREEN VAN DEN HEUVEL 

13– MARIJN DE RUITER 

15– SANNE VAN DE VEN 

19– STIJN VAN DEN BERG 

23– DORA VAN UDEN 

24– TINEKE VAN GRINSVEN 

25– THIEU VAN DEN BROEK 

Harry van de Ven 

Gorgonenkopje 

Door: Robin Brugmans 

Door: Raoul & Hilde 

27-05-2017 



De Coop in Heeswijk- 
Dinther wil graag verenigingen ondersteunen door 
middel van een sponsor actie. De supermarkt heeft 
maatschappelijke en lokale betrokkenheid namelijk 
hoog in het vaandel staan. Deze sponsor actie zal lo-
pen van 19 juni tot en met 15 juli. Alle klanten van de 
Coop kunnen gedurende de actieperiode bij beste-
ding van iedere 10 euro aan boodschappen en bij 
verschillende actie producten een voucher ontvangen, die zij vervolgens kunnen invoe-
ren bij de actiezuil in de winkel voor de vereniging van hun voorkeur. En dat is natuur-
lijk Gorgo! Het percentage dat voor iedere vereniging gespaard wordt zal na de 
actie periode berekend worden, waarna het bedrag gesponsord wordt aan de deel-
nemende vereniging. Het zou super zijn als de lezers van de nieuwsbrief hier Gorgo 
bij willen helpen. Dus ga boodschappen doen bij de Coop in Heeswijk- Dinther vanaf 

19 juni en steun Gorgo met deze mooie actie!  

Coop actie 

Een foto uit de 
oude doos... 
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Gorgoon aan de bal 

 
 

Naam: Vera van Zutphen 
Woonplaats: Heeswijk-Dinther  
Team: Gorgo/ De Treffers BM1 
Capnummer: 9 
Hobby’s: Waterpolo spelen en Hockey 
Eten: Het allerliefst eet ik Taco’s 
Leukste activiteit van Gorgo: Het zomerkamp 
en ons team uitje naar de Escape Room was 
ook erg leuk! 
Binnen Gorgo ben ik actief als: speler en ge-
weldige hulpleiding van het kamp 
Deze persoon zou ik één dag willen zijn: 
Dylan O‟brien 
 

Door: Hilde van der Pas 

Door: Vera van Zutphen 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjr2Puv3IHUAhXPZlAKHRISDnUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.coop.nl%2Fover-coop%2Fpersbeelden&psig=AFQjCNG2qd1Q760BHC7LuIDO_ET0nGcsiA&ust=1495481365696167&cad=rjt


Het toernooi seizoen is inmiddels al weer begonnen en 

drukker als ooit! Voor dit jaar staan er maar liefst 28 toernooien op de agenda door 

heel Nederland. Er zijn eendaagse toernooien en meerdaagse toernooien. GORGO zou 

GORGO niet als we niet voor de volle mep gaan, of te wel… ook dit jaar gaan we 

weer een weekend sportief zijn! En ja, ook in het water is GORGO sportief, niet alleen 

in de avonduren onder het genot van een koude Fanta. Al een aantal jaren is GORGO 

trouwe deelnemer bij het toernooi in Breda. We zijn daar alle tijd met plezier naartoe 

gegaan. Daarvoor was Het Nayade toernooi vaste prik en tussendoor hebben we onze 

Volleybal skills op peil gebracht en een bezoekje gedaan in Borculo. Maar… dit jaar 

wordt het geen Breda. En ook geen Eindhoven. Dit jaar staat het Karel Ocker toernooi 

op het programma in Nijmegen. Dit is voor GORGO nog een onbekend toernooi, maar 

wij weten uit betrouwbare bronnen dat het daar óók heel gezellig gaat worden! 

Inmiddels zijn de teams ingeschreven en zijn de voorbereiding volop in gang gezet. We 

hebben een heren, een dames en jeugd team ingeschreven. Er is ook al een mail rond-

gestuurd naar alle poloërs. De eerste aanmeldingen zijn ook al binnen, maar we willen 

natuurlijk altijd meer aanmeldingen. Het Karel Ocker toernooi in Nijmegen wordt ge-

houden van vrijdag 1 september tot en met zondag 3 september. Heb jij interesse? Zet 

deze data in je agenda, houd dit weekend vrij en mail naar Bartaerts87@gmail.com 

om je aan te melden voor dit geweldige weekend! 

Enne… o ja, neem je zwemspullen mee, je wordt thuisgebracht! 

Gegroet, de toernooicommissie 
Roos, Hilde, Roel B. & Bart 

Zaterdag 20 mei 
was het weer zover. Het jaarlijkse intern toer-
nooi! Alle sponsoren waren uitgenodigd voor 
deze avond. Sommige durfden het aan om een 
potje mee te spelen, andere moedigde de 
teams vanaf de kant aan.  
De teams van Gorgo: de heren, dames en 
jeugd waren gehusseld over 7 gemengde 
teams. Er werd van jong tot oud door elkaar 
gespeeld. Er werd veel gescoord door verschil-
lende teamgenoten. Een echte winnaar was er 
niet, het was vooral een sportieve en gezellige 
avond! Een mooie afsluiting van het waterpolo 

seizoen.  

Waterpolo toernooi 2017 Nijmegen 

Interntoernooi  
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Door: Bart Aarts 

Door: Sanne van de Ven 

mailto:bartaerts87@gmail.com


Vegetarische knoflookspa-
ghetti met rucola en noten 
 
Ingrediënten:  
300 g spaghetti  
150 g walnoten  
2 schaaltjes Italiaanse 
stoomgroentemix 
2 eetlepels olijfolie  
4 theelepels knoflook (op 
olijfoliebasis, pot a 135 g)  
1 zakje rucolasla (75 g)  

Bereiding: 
Spaghetti volgens ge-
bruiksaanwijzing koken. 
Walnoten hakken. Stoom-
groenten na elkaar in 5 
min. in magnetron, op 
hoogste stand, verwarmen. 
In braadpan olie verwar-
men en hierin knoflook 2 
min. zacht verhitten. Knof-
lookolie door spaghetti 
scheppen. Rucola en noten 

erdoor scheppen en met 
zout en peper op smaak 
brengen. Spaghetti over 4 
borden verdelen en stoom-
groente erop scheppen. 
Lekker met een pittige 
geraspte kaas. 
 

Als bestuur willen we graag nog even terug-
komen op de paaseiactie van 2017. De opbrengst was weer geweldig, en daar willen 
we alle vrijwilligers, leden en bedrijven van harte voor bedanken. Zonder jullie inzet 
was dit niet gelukt. We zetten ons met vele vrijwilligers vele uren in, om deze paasei 
actie elk jaar weer tot een succes te maken. Dat zien we ook terug in de goede op-
brengst van de actie. Dit komt ten goede van alle leden, dus voor jong en oud. In de 
eerste jaren was de paaseiactie voor activiteiten voor de jeugd bedoeld, maar dat is 
al jaren niet meer zo. 
Door deze grote vrijwillige inzet, kunnen we voor alle leden de contributie zo laag 
mogelijk houden. Daarom vragen we ook van alle leden een „kleine‟ inspanning om 
deze eitjes mee te helpen verkopen. En dit jaar als extra keus de éénmalige bijdrage 
voor de trimsters. Als bestuur moeten we de solidariteit binnen onze club bewaken, en 
dat betekent dat alle leden hun steentje zullen bijdragen, van jong tot oud. Dit zal ook 
de komende jaren zo blijven, want ieders inzet is nodig om de club draaiende en be-
taalbaar te houden. Wel gaan we ons als bestuur komende periode beraden, op wat 
voor manier we de trimmers en trimsters laten meehelpen/bijdragen aan de paaseiac-
tie, omdat vanuit die groepen diverse bezwaren zijn geuit, waar we wel iets mee wil-
len doen. Het „steentje bijdragen‟ zal voor iedereen blijven gelden, alleen de manier 
waarop zullen we nader gaan bekijken. En uiteraard zullen wel dit als bestuur ruim-
schoots voor de paaseiactie van 2018 met iedereen communiceren. 

Gorgo’s recepten 

Paaseiactie 
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Door: Raoul van Vlijmen 

Door: Anita van Roosmalen en Robin Brugmans 



De inschrijvingen stromen binnen voor alweer het 

40ste Gorgokamp. Zorg dat jij jezelf ook aanmeld! Wij hebben er samen met de lei-

ding alweer volop zin in. Van 21 t/m 26 augustus gaan we er een geweldig kamp 

van maken in kampeerboerderij de Kastanjes in Elsendorp. Op zaterdag 10 juni heb-

ben wij de bedrijvendag. Deze zal om 9.00 starten en duurt ongeveer tot 13.00 uur. 

Zorg dat je hier bij kunt zijn, zodat we een mooi bedrag bij elkaar kunnen werken 

voor het kamp! Dan staat ons nog maar één ding te wachten en dat is samen er een 

geweldig week van maken. Hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in als wij! 

Zaterdag 13 mei stond in het teken van zand  hap-

pen, gebroken gaskabels, spijkers in m‟n band, vol gas spollen door de bossen, ofte-

wel buggy cross, het jaarlijkse teamuitje van de Heren 1. We moesten al vroeg verza-

melen bij onze voorzitter om ons te verplaatsen naar het pitoreske Sint Anthonis. De 

buggy‟s stonden al klaar en na een korte maar nauwkeurige uitleg konden we de mo-

toren laten brullen. Het werd al snel duidelijk dat de buggy‟s niet meer in geweldige 

staat verkeerden, hierdoor moesten we regelmatig stoppen om een gaskabel vast te 

schroeven of een accu over te starten. Dit mocht de pret zeker niet drukken en hebben 

we met veel lol 2 uur gecrost! Het tweede deel van het programma hebben we een 

bezoekje gebracht aan de trots van Dinther, de Kildonkse molen. Her hebben we een 

rondleiding gehad van gids Gijs en zo kreeg het uitje nog een educatief tintje.  

Als afsluiting zijn we terug gegaan naar waar we begonnen, het huis van de voorzit-

ter, om te barbequen, de sterke verhalen van de middag nog eens door te nemen en 

om te genieten van de goede speciaal biertjes die Raoul en Rens meegebracht had-

den. Ten slotte hebben we nog een moment genomen om “afscheid” te nemen van Ro-

bin als sterspeler van de Heren 1 en om Wouter te bedanken voor het coachen en 

trainen.  

Al met al een prachtige dag! 

Gorgokamp 

Teamuitje Heren 1 
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Door: Bas van Uden en Yorick Plouvier 

Door: Nick van der Steen 



 Nick en Raoul als laatste naar huis zijn gegaan van het vrijwilligersfeest. 

 Heren 3 met een derde plaats het hoogst geëindigde team van Gorgo is. 

 En de Heren 2 met een negende plaats het laagst geëindigde team van Gorgo is, 

kan gebeuren mannen... 

 Karin van Uden en Ester Daandels helaas stoppen met waterpoloën en dat de Da-

mes 1 hun ontzettend gaat missen! 

 Wouter Daandels voortaan niet meer onder de naam Gorgo speelt, maar hij te 

zien is bij Zeester. 

 Je Gorgo kan komen aanmoedigen tijdens de zeskamp op 4 juni. 

 Gorgokamp dit jaar extra gaaf wordt omdat het voor de 40ste keer plaatsvindt. 

 

Wist je dat... 

Vrijwilligersfeest  

Ideeën of input voor de volgende nieuwsbrief? Stuur dan zeker een mailtje naar: nieuwsbrief@zvgorgo.nl  


