Nieuwsbrief 7
Hierbij ontvangt u alweer een volgende nieuwsbrief, welke over een korte maar belangrijke
periode gaat waarin eindelijk het gewenste clubhuis wordt gebouwd.
Het clubhuis dat nog steeds het thuishonk is van Trekvogels en waar we u allen op 7
september hopen te ontvangen.
Het belooft een gezellige drukte te worden, met tot nu al ruim 150 aanmeldingen voor de
reünie, maar ook voor de barbecue en de feestavond hebben we ruim 100 aanmeldingen.
We vinden het erg leuk dat meerdere leden van de eerste 50 jaar komen, maar ook van de
laatste 50 jaar hebben we vele aanmeldingen ontvangen.
Dit betekend dat een ieder vrijwel zeker een oud-ploeggenoot tegen zal komen tijdens deze
feestelijke dag.
Heb jij je nog niet ingeschreven doe het dan nu.
Dit wat betreft het nieuws en nu verder met het nieuwsbriefoverzicht van 100 jaar
Trekvogels.
Het clublied dat in januari gecomponeerd was kwam op 10 februari 1974 goed van pas in de
Ommoordhal want toen werd TV1 weer eens kampioen in de zaal en dat volgens een bericht
in het blad Korfbal van 13 februari 1974
Trekvogels kampioen
Afgelopen zondag is Trekvogels op imponerende wijze kampioen geworden van de eerste klasse.
Na een éénjarig verblijf in deze klasse is het Trekvogels dus gelukt om het verloren terrein binnen
de kortst mogelijke keer te herwinnen. Volgend seizoen dus weer een Rotterdamse ploeg in de
Overgangsklasse.
In de druk bezette sporthal Ommoord werd tegenstander KNS naar een kansloze 16-7 nederlaag
gespeeld. Absolute uitblinkster in deze wedstrijd voor Trekvogels was Rosa Schoemaker, die
haar tegenstandster van begin tot einde nachtmerries bezorgde.
Trekvogels, van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat en veel succes volgend jaar.

Cor Visser

Hieronder de kampioensploeg met de trainer/coach, weet u nog wie dit zijn?

In Trekvogels van week tot week van 18 maart 1974 wordt hij voor het eerst in de geschiedenis
van Trekvogels aangekondigd;
HIJ is er ......de MASSEUR
Ja, ja .... het is niet te geloven, maar ook wij, Trekvogels, kunnen zich sinds kort verheugen in het
bezit te zijn van een masseur. De heer GLIMMERVEEN heeft zich namelijk beschikbaar gesteld
om de zorg op zich te nemen voor de vermoeide en geblesseerde spieren. Als vaste begeleider
zal hij meegaan met ons eerste team, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de spieren van de
andere ploegen hem onverschillig laten. Integendeel, als er onder de overige ploegen "onwillige"
zitten, dan zal de heer Glimmerveen zich daar gaarne op storten om het kwaad te verdrijven. Bij
de realisering van het klubhuis hopen wij voor hem een eigen domein te bewerkstelligen.
Langs deze weg wensen wij als bestuur de heer Glimmerveen veel succes bij zijn gevecht tegen
de onwillige spierenmassa's.
Het Bestuur
Volgens Trekvogels van week tot week van 22 april 1974 zijn er thans miniatuurtjes te koop. Is er
iemand die deze figuurtjes nog in de kast heeft staan?
MINIATUURTJES.
Te koop miniatuurtjes: vervaardigd door Elly Kromwijk die deze maakt ten bate van de clubkas.
Ze zijn te koop in de kantine voor slechts fl. 0,75. Haast u. Het is de moeite waard om u
televisiekast, letterkast of boekenplank wat op te fleuren.

Volgens Trekvogels van week tot week van 30 juli 1974 is,
HET KLUBHUIS……………….werkelijkheid
Waarin velen al niet meer geloofden en anderen, ondanks alle tegenslagen, onverdroten
verder gingen met de "papieren"- realisering van het clubgebouw, is dan nu de kogel door de
kerk en in een definitief stadium getreden. Alle papieren rompslomp kan nu worden omgezet
in keihard beton en steen, rond 12 augustus (juiste datum komt nog in het clubblad) gaat
officieel de eerste paal de grond in, waarmee de basis zal worden gelegd voor het echte
verenigingsleven.

Zou iemand nog weten hoeveel houten palen er onder ons clubhuis zitten?
Een jaar lang gaat het nu iedere week over de bouw van ons clubhuis in Trekvogels van
week tot week. We lichten er enkele uit.
Trekvogels van week tot week, 7 oktober 1974
NIEUWS VAN HET CLUBHUIS
De bouw schiet al behoorlijk op en als je de laatste tijd op het veld bent geweest, dan zie je
al duidelijk de kleedkamers verrijzen. Wij zijn dan al zover dat de inbreng van onze eigen
mensen voor de deur staat. Zo zal komende zaterdag 12 oktober een ploegje de geul rond
het gebouw dicht gooien en zal de verfploeg beginnen met de kozijnen te behandelen. De
week daarna zal worden begonnen met het hangen van de deuren.
De start voor beide ploegen zal zijn om 10.00 uur.
H. Vermeulen
Uiteraard waren er centjes nodig om het clubhuis te bouwen en aangezien er een klein tekort
was hebben ze het volgende bedacht om dat gaatje te dichten.

Trekvogels van week tot week 22 december 1974
Aan de leden, ouders van leden, donateurs en andere belangstellenden.
Betreft: RENTELOZE LENING.
Enige tijd geleden hebben wij in ons clubblad dit onderwerp reeds bij U aangekondigd. Naar
aanleiding hiervan zijn enige positieve reacties binnengekomen, die bij ons de indruk hebben
gewekt, dat dit initiatief een redelijke kans heeft om een succes te worden.
a. Men kan deelnemen aan deze lening door het storten van f 100, - per lening, een
stukje van f 100, - noemen wij obligatie.
b. Men kan meerdere obligaties kopen.
c. De obligaties krijgen een nummer en worden bij de vereniging op naam geregistreerd.
d. Uitloting vindt maandelijks plaats in een periode van ten hoogste 5 jaar, te beginnen
1 jaar na de officiële opening van het clubhuis.
e. Het aantal per maand uit te loten obligaties is afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
f. De obligaties zijn renteloos.
g. Deelname is mogelijk door invulling; van onderstaande strook voor 15 januari 1975.
Het bedrag van inschrijving voor 1 april 1975 storten op giro 1942690 t.n.v. R.S.V.
Trekvogels.
Namens Bestuur en bouwcommissie, R. Scheepbouwer.
Ook op de kleintjes werd gelet lezen we in Trekvogels van week tot week van 6 januari 1975
Trekvogels kan nog steeds oude kranten e.d. en waardepunten b.v. Persil-emmertjes, van Nelle
– punten en D.E.-punten gebruiken.
De Redactie
Dat er ook in die tijd al vernielingen werden aangericht leert ons het volgende bericht in
Trekvogels van week tot week van 4 mei 1975
VERNIELINGEN
Sinds enige weken menen onbekende individuen, dat de ruiten van ons nieuwe clubhuis
kapot moeten. Dit weekend bedroeg de schade 13 ruiten. De politie zal regelmatig toezicht
gaan houden en Sport en Recreatie is bezig de mogelijkheid te bezien, hekken van 2 meter
hoog te plaatsen.
Ook wordt een brief naar de scholen in de Alexanderpolder geschreven. Buiten deze
maatregelen verzoeken wij alle leden dringend van tijd tot tijd langs het clubhuis te gaan en
eventuele schade of bijzonderheden te melden.
Met de schoolvakantie voor de deur zal dit zeker nodig zijn.
Namens het bestuur, Hans Vermeulen.

In het Nederlands Korfbalblad van 24 mei 1975 lezen we dat Trekvogels uit Rotterdam fl. 13.000
ontvangt in het kader van de bouw van een nieuwe accommodatie.
Deze uitkering komt uit de lotto- en totogelden.

In Trekvogels van week tot week van 26 mei 1975 wordt het grote gebeuren aangekondigd.
OPENING VAN HET CLUBHUIS
Zaterdag 23 augustus 1975 wordt ons nieuwe clubhuis geopend.
Graag zouden we willen, dat iedereen deze dag vrij houdt, om hier bij aanwezig te zijn.
De Redactie

Hieronder een foto van ons clubhuis die een paar jaar later is genomen. Wie ziet de
verschillen met het originele gebouw?

Hieronder een afdruk uit het Rotterdamsch Nieuwsblad waarin verslag werd gedaan.

Op 2 augustus 1975 bestelt Trekvogels bij de firma Oordt 5.000 suikerklontjes in tabletverpakking
en 5.000 zakjes Micromel, uitgevoerd in een verpakking met het eigen clublogo.
Wie o wie heeft deze curiositeit nog thuis op de plank liggen?
In Trekvogels van week tot week van 8 november 1976 wordt hij voor het eerst aangekondigd, de
Zaalwacht.
Zaterdag a.s. heeft Trekvogels haar eerste zaalwacht te vervullen. Willen Robert van
Waardenberg en Nico Verheul dit voor hun rekening nemen van 14.00 tot ca 18.00 uur in de
(Alexanderhal). Zij kunnen ieder drie consumpties nemen en dit bij Trekvogels declareren
Wel eerst zelf betalen! De bedoeling is dat we allemaal één keer zaalwacht lopen.
Volgende keer dus weer anderen.
Het Bestuur

