
 

Beste leden, ouder(s)/verzorger(s) 

Het seizoen is inmiddels al over de helft. Graag willen we jullie via deze 
nieuwsbrief op de hoogte houden van wat er speelt binnen VCP. 

Nieuwsbrief 

Rommelmarkt 
Op zondag 4 november heeft VCP weer een rommelmarkt 
georganiseerd. Op vrijdag 3 november is gestart met het gereedmaken 
van de Oude Heerlijkheid voor deze jaarlijkse “happening”. Op 
zaterdag zijn door heel Oploo en Westerbeek spullen opgehaald die 
door mensen beschikbaar zijn gesteld aan VCP. Zelfs in Sint Tunnis wisten 
sommige het telefoonnummer van de oude heerlijkheid te bereiken met 
het verzoek of we ook bij hun wat op konden halen. Zaterdag avond 
was de Oude Heerlijkheid weer afgeladen vol met prachtige spullen. 
Keurig gesorteerd en uitgestald om op zondag aan de man gebracht te 
worden. 

Zondag ochtend waren de vrijwilligers van VCP al vroeg uit de veren. 
Tevens als enkele vaste klanten die al om 08:00 uur stonden te popelen 
om hun slag te slaan. Helaas voor hen gingen de deuren pas open om 
10:00 uur. 

Toen uiteindelijk de deuren open gingen stormden de klanten als 
hongerige leeuwen naar binnen. Vrijwilligers van vcp waren standvastig 
in de onderhandelingen die plaatsvonden en vele goede deals werden 
gemaakt! 

Om 14:00 uur zijn we met z`n allen gaan opruimen en toen dat klaar was 
hebben we afgesloten met het genot van een glaasje bier. 

Met dank aan alle vrijwilligers kunnen we weer terugkijken op een 
wederom geslaagde editie van de rommelmarkt. 
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Meisjes A1 Winter kampioen! 

Plo licht op 
Enkele dames van het recreanten dames 1 hebben het voortouw 
genomen om VCP te presenteren tijdens PLO licht op.  Bij de windmolen 
is een volleybalveld opgebouwd en een standje geplaats. Ondanks de 
Siberisch kou, is er dapper gevolleybald op dit veld, en is er promotie 
materiaal uitgedeeld. VCP heeft zich weer laten zien als een gezellige 
vereniging in Oploo. Goed werk! 

Op zaterdag 8 december speelde de meisjes A1 kampioenswedstrijd tegen AV Falsh in Arcen. Ze 
moesten daar twee setjes pakken om kampioen te worden. De tribune zal vol met supporters van de 
meiden. Eerste set 26-16 voor VCP, tweede set 25-21 voor VCP. Op het veld werden de 
kampioensshirtjes aangetrokken (met een groot applaus vanuit de tribune) , en werd er verder gebald. 
Derde set werd 25-14 voor AV Flash en de vierde set pakten zij ook met 25-19. 
Een vijfde set werd er dus gespeeld en gelukkig hadden de meiden die in de pocket met 15-7, en werd 
deze wedstrijd ook gewonnen! Proficiat Sarah, Kim, Loes, Alina, Jet, Juulke en Britt. De dames hebben 
de dag afgesloten met champagne en friet, samen met de coaches Kitty en Maud. 
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Oliebollenactie 

Op 31 december zijn door VCP in samenwerking 
met bakker Andre Vermeulen weer heerlijke 
oliebollen en appelbeignets  verkocht aan de 
inwoners van Oploo en Westerbeek. Nieuw dit jaar 
was dat we ook een oliebollenkraam hebben 
opgesteld bij de Spar. Ook hier wist men VCP te 
vinden en gingen de oliebollen als warme broodjes 
over de toonbank.  
 
De Oliebollenactie was ook dit jaar weer een 
succes. Met dank aan de organisatie en de vele 
(vettige) handen van alle vrijwilligers! 

Mix toernooi 

Heren recreanten 1 had dit jaar de eer om het mixtoernooi te 
organiseren. Anders dan andere jaren is dit jaar het mixtoernooi 
na de jaarwisseling gehouden. Vele leden van VCP kwamen op 
vrijdag avond 4 januari naar D`n Oploop om gezellig een potje 
te volleyballen in een gemixt team. Er is die avond dapper 
gestreden, gelachen, en hier en daar was er zelfs een druppel 
zweet op een voorhoofd te vinden! Door ieder team zijn maar 
liefst zes wedstrijden gespeeld van 12 minuten, wat op zichzelf al 
een prestatie van formaat is, zo na de feestdagen!  
 
Onder het genot van een heerlijk drankje, vakkundig getapt 
door onze eigen kantinemedewerkers werd een gezellige avond 
afgesloten. 
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Ouder kind toernooi 
Op zaterdag 5 januari 2019 is het ouder-kind toernooi voor de Meiden 
C, B en A georganiseerd. 
Er was een behoorlijke opkomst van ouders en kinderen, waardoor we 
ook echt leuke wedstrijden hebben kunnen spelen.  
Na een goede warming-up, zoals de meiden deze leren op de 
trainingen, werd er bij elk niveau een hele strijd geleverd (die 
overigens over het algemeen gewonnen werden door de jeugd). 
Na de wedstrijden, kon iedereen van een drankje en een koekje 
genieten in de kantine! 
De vrijwilligers in de kantine: bedankt! 
Jet en Sarah: bedankt voor het organiseren van deze leuke middag! 
 

Pronkzitting  
Ook dit jaar heeft VCP weer de honger gestild bij het publiek van de 
pronkzittingen. De pronkzittingen van CV De Spurriebuuken vonden 
plaats op zaterdag 9, vrijdag 15 en zaterdag 16 februari. Vrijwilligers 
bedankt! De broodjes worst en slaatjes waren lekker! 

 

Tot slot 

Met deze nieuwsbrief houden we jullie graag op de hoogte van de 
zaken die spelen binnen onze vereniging. Als je zelf ideeën hebt voor 
deze nieuwsbrief horen wij het graag. 

Wij wensen iedereen een heel fijne voortzetting van het seizoen. 

Groeten 

Bestuur VCP 

VCP gaat weer volleybal clinics organiseren. We willen graag kinderen 
enthousiast maken over volleybal. Clinics zullen georganiseerd worden voor 
kinderen voor binnen en buiten Oploo. Pleun Lange zal deze clinics geven. 
Met haar jarenlange volleybal ervaring, haar atletische talent en pas 
afgeronde sportopleiding gaat dit helemaal goed komen! 

Volleybal clinics 
 


