
Agenda

// D.V. 19 t/m 22 september
50+ beurs
Jaarbeurs Utrecht

Ook dit jaar is de Bond tegen vloeken aanwe-
zig op de 50+ beurs. Komt u langs?

// D.V. zaterdag 23 september 
Jubileumconcert 
Veenendaal

Tijdens het laatste jubileumconcert willen we 
dit bijzondere jaar graag met  u afsluiten! Zie 
de pagina links voor meer informatie over het 
concert. 

// D.V. zaterdag 14 oktober 
Zangavond
Grote Kerk te Gorinchem, 19.30 uur

Werkgroep Geldermalsen organiseert een 
zangavond in Gorinchem met twee koren en 
een orkest! U bent van harte welkom. 
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Een frisse start Woordzoeker

Een frisse actie 
voor een frisse Bond
Wie kent ze niet, de befaamde doosjes Wilhelmina pepermunt. In dit jubileumjaar 
worden scholen benaderd om mee te doen met het verkopen van deze pepermunt. De 
opbrengst is bestemd voor het realiseren van een derde gastdocent voor KlasseTaal. We 
zijn dankbaar dat al twaalf basisscholen meedoen met deze actie.

Bent u werkzaam in het onderwijs en voelt u zich ook betrokken bij onze stichting? Meld 
uw school dan snel aan. De actie kan gecombineerd met gastlessen op uw school. 

Voor aanmelding en informatie, zie www.bondtegenvloeken.nl/scholenactie

Kort       Bondig

Betrokkenheid
"Als je ergens vol 
van bent, dan kun 
je er moeilijk over 
zwijgen."
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U kunt onze producten bestellen per e-mail via adrie@bondtegenvloeken.nl,
telefonisch via 0318-512002 of via de website www.bondtegenvloeken.nl/bestellen 

Bestellen

Containersticker A4 
€ 4,75 excl. verzendkosten

Postzegels   10 stuks € 9,95 excl. verzendkosten

Pennen   NIEUWE OPDRUK   € 0,75 excl. verzenkosten

OPLOSSING  De Bond tegen vloeken:

  

Stuur de oplossing voor D.V. 1 december 
2017 naar de Bond tegen vloeken, 
Postbus 362, 3900 AJ Veenendaal of mail 
naar adrie@bondtegenvloeken.nl. 
Wat kunt u winnen? Er is keuze tussen de 
containersticker ‘Grove taal? Weg ermee!’ 
of de dubbele vertel-cd ‘Uw Naam ter 
eer’.  Uit de oplossingen trekken we 5 
prijswinnaars. Zij ontvangen uiterlijk 
D.V. 31 december 2017 bericht van ons. 
Vermeld bij uw inzending welke prijs u/
jij wenst.

Op 23 september is het zover! We sluiten het jubileumjaar af met een prachtig 
concert in Veenendaal. Het projectkoor 'Zijn Naam' werkt deze avond samen 
met het Christelijk Mannenkoor Ede. Beide koren worden muzikaal ondersteund 
door diverse musici. 
Roelof Bisschop, SGP-kamerlid en tevens bestuurslid van de Bond, is één van 
de sprekers op deze avond. We verwachten dus een bijzondere afsluiting van het 
jubileumjaar! 

  Datum: 

DV zaterdag 23 september 2017

  Tijd: 

aanvang 19:30 uur

  Locatie: 

Oude Kerk
(Markt 9b) te Veenendaal

  Entree:  

€ 5,- (kinderen t/m 
12 jaar gratis) 

Afsluitend jubileumconcert 

Afsluiting
        jubileum jaar

Projectkoor ‘Zijn Naam’ o.l.v. Hugo van der Meij

Christelijk Mannenkoor Ede o.l.v. Jan Hendrik van Schothorst

Spreker Roelof Bisschop 

ORGEL Jan Rozendaal      PIANO Rens de Winter
PANFLUIT Carina Bossenbroek     TROMPET Jantine Kalkman

Locatie: Oude Kerk Veenendaal

DV zaterdag 23 september 2017,  19.30 uur

Entree: € 5,- / kinderen t/m 12 jaar gratis
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Stadhouder Willem III-school 
wint finale Respect2020 

Wanneer je ergens een passie voor 

hebt, dan ben je er vol van. Ik sprak 

laatst een mevrouw die een prachtige 

verzameling orchideeën bezat. Ze kon 

er uren over praten. Om haar kennis te 

vergroten was ze lid geworden van een 

echte “orchideeënclub”. Het samen met 

andere werken aan je hobby, het delen 

van ervaringen maakte dat ze heel veel 

uurtjes bezig was met de orchideeën en 

de club. Ze was betrokken… 

Als ik denk aan mensen die betrokken 

zijn bij de Bond tegen vloeken, dan hoop 

ik van harte, dat uw betrokkenheid veel 

meer is dan alleen een goedbedoelde 

betrokkenheid. Want echte betrokkenheid 

gaat over emotie. Echte betrokkenheid 

komt van binnen. Wij willen immers met 

de inzet van de Bond gaan voor een hoger 

doel? De Bond tegen vloeken zet zich in 

tegen vloeken en schelden en daarmee 

voor respectvol taalgebruik. Maar dat 

doen we niet zomaar… Dit doen we, omdat 

respect voor elkaar belangrijk is, omdat 

taal over mensen gaat en omdat Gods 

Naam voor ons heilig is. Daar ligt onze 

passie! 

Een goed Nederlands spreekwoord 

zegt: “Waar het hart vol van is, loopt de 

mond van over”. Dit oude gezegde komt 

oorspronkelijk uit Mattheüs 12:34: “Want 

uit den overvloed des harten spreekt de 

mond” (SV). 

Als je ergens vol van bent, dan kun je er 

moeilijk over zwijgen. Ik hoop dat dit bij u 

ook op gaat voor de Bond tegen vloeken. 

Dat u er geen geheim van maakt maar 

uw ervaringen deelt. Dat u uw passie 

deelt met anderen! Ja en meer… Wij 

mogen anderen vragen ons te helpen bij 

het uitvoeren van de missie. Toewijding, 

inspiratie en bevlogenheid horen erbij. 

Het komt dus aan op betrokkenheid, voor 

u en mij! 

Marja van Vliet

Commissioner 

Thema: BETROKKEN 

Interview 

Benodigdheden: enthousiasme en betrokkenheid, familie en bekenden, een 
paar vrije uurtjes en in dit geval: twee enthousiaste kinderen uit Veenendaal. 
Resultaat: meer dan 10 nieuwe donateurs voor de Bond tegen vloeken!

De 11-jarige Ottelien en haar broertje Sander (9 jaar) zijn in de buurt op 
pad geweest om donateurs te werven voor de Bond. Wat een mooi initiatief! 
De ouders van Ottelien en Sander zijn al jaren betrokken donateurs van de 
Bond. Moeder Hermien de Vree: ‘Je moet niet alleen de bestaande donateurs 
benaderen voor meer steun, maar ook nieuwe donateurs werven’. Ottelien en 
Sander waren direct enthousiast: ‘Het is goed om iets voor een ander te doen’. 
Zo bezocht het tweetal familie en bekenden in de buurt, met het verzoek of men 
donateur wilde worden van de Bond tegen vloeken. ‘Bijna iedereen wilde wel en 
één mevrouw gaf geld, wat we overgemaakt hebben naar de Bond’. 

De ouders van Ottelien en Sander hadden een kleine beloning in het vooruitzicht 
gesteld bij een positief resultaat, maar ook zonder dat zouden ze het ‘zo weer 
doen!’. Want Ottelien weet precies waar de Bond het geld aan besteed: ‘Vloeken 
en grove taal is lelijk en dat wordt verteld tijdens gastlessen en op borden langs 
sportvelden en op stations en zo’. 
De Bond tegen vloeken vindt dit een eervolle vermelding waard! Ook kregen 
Ottelien en Sander een cadeautje van de Bond tegen vloeken, als dank voor hun 
enthousiasme en inzet. Binnenkort gaan ze weer een rondje maken voor het 
werven van meer donateurs. 

Doe jij mee? De Bond tegen vloeken is aan het sparen voor een nieuwe 
scholenwerker voor KlasseTaal! Dus wil je ook nieuwe donateurs werven voor 
de Bond tegen vloeken? Bij 10 of meer 
nieuwe aanmeldingen hebben wij een 
verrassing voor jou!

Voor het aanvragen van 
machtigingskaarten of meer 
informatie bel of mail naar onze 
secretaresse Adrie Kuipers-Meerkerk: 
adrie@bondtegenvloeken.nl of 0318-
512002 (aanwezig: maandag t/m 
donderdag in de ochtend). 

“Waar het hart 
vol van is, loopt de 

mond van over”

Op 12 april 2017 verzamelden zich tachtig leerlingen 
in perscentrum Nieuwspoort te Den Haag, waar de 
finale plaatsvond van het project Respect2020. 

Drie geselecteerde klassen presenteerden hun 
eigen regeringsplannen voor meer respect in 
ons land. Ze wisten het de jury moeilijk te maken, 
maar uiteindelijk kwam groep 8 van de Stadhouder 
Willem III-school uit Hendrik Ido Ambacht als 
winnaar uit de bus. De klas vroeg aandacht voor 
cyberpesten, gevaar van de smartphone in het 
verkeer en kwetsend taalgebruik. De groep ontving 
onder luid gejuich de bokaal uit handen van Tweede 
Kamervoorzitter Khadija Arib. Andere finalisten waren het 

Montfort College uit Rotterdam en 
de Ruitenbeekschool uit Lunteren. 
Zij pleitten voor minder pesten 
op school en meer respect voor 
hulpverleners. Aan het project 
dat KlasseTaal begin 2017 startte, 
hebben 30 klassen deelgenomen.


