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Promoção RelâmpagoPromoção Relâmpago

A manhã do dia 8 de setembro, um domingo, marcou a 
realização de um torneio feminino de vôlei de praia na quadra 
de areia do Clube. O evento teve a participação de nove 
equipes, totalizando 18 jogadoras, e foi realizado com o apoio 
do Clube Fazenda Ribeirão, do Supermercado Makim e da 
Scherming Estufas Agrícolas. Mas a história dessa competição 
teve início três anos atrás quando Bárbara Jeuken e Bianca 
Meijerink decidiram formar um grupo de vôlei de praia. No 
decorrer dos domingos em que o grupo se reunia para jogar, 
decidiram também participar de alguns eventos que ocorriam 
na cidade, tudo com o objetivo de que o grupo aumentasse e 
obtivessem, assim, uma maior interação social entre as 
mulheres. Bárbara conta que decidiu fazer esse torneio 
buscando uma integração das famílias, mas que ele se mostrou 
também ser muito importante para ela. E acrescenta que, além 
disso, foi um domingo muito divertido em que tudo correu 
dentro do planejado, não se esquecendo de mencionar a 
agradável confraternização comunitária que se seguiu ao final 
da competição.
Para permitir a realização do evento, ao lado das 18 jogadoras, 
se somaram o árbitro Caio e as mesárias Renata Peter, Keila 
Sobreiro e a própria Bárbara. As duplas ganhadoras foram: 1º 
lugar - Bianca e Renata; 2º lugar - Bruna e Michele e 3º lugar - 
Lianka e Tannie. Mas Bárbara ressalta que todas as 
participantes estão de parabéns pela disposição e espírito 
esportivo. A intenção dela agora é organizar um campeonato 
entre casais. Bárbara acredita que será uma experiência bem 
divertida.

Ela agradece muito ao Clube, em especial ao coordenador de 
esportes Ricardo que sempre a apoia e a incentiva em tudo que 
faz, e ao Supermercado Makin e à Scherming Estufas Agrícolas 
que também apoiaram a iniciativa. Bárbara ainda faz questão de 
agradece ao seu marido, Martinho, que sempre está ao seu lado, 
como também a todos que participaram, de maneira direta ou 
indireta, para que o torneio fosse realizado com sucesso. Por fim, 
aproveita para divulgar a hashtag: #VEMPROVOLEIVOCETAMBEM

O Clube está fazendo uma promoção relâmpago de duas semanas 
para ex-membros que desejem voltar a integrar o quadro de 
associados. De 1º a 15 de outubro haverá desconto especial na taxa 
de matrícula para pessoas nessa situação. Entrem em contato com a 
Secretaria. Não percam a oportunidade!



Abertura de Temporada
em novembro!

Abertura de Temporada
em novembro!

Clube disputa semifinais
de voleibol

Clube disputa semifinais
de voleibol

Reservem a data, convidem a família e avisem os amigos: 
a Abertura de Temporada deste ano será realizada no dia 
10 de novembro, o segundo domingo do mês. Para 
marcar o evento, está sendo elaborada uma extensa 
programação com uma série de atividades voltadas a 
todas as idades. Os detalhes serão divulgados pela 
Secretaria e em nossa próxima edição.

Vrouwengilde foi a SantosVrouwengilde foi a Santos
A terça-feira dia 20 de agosto marcou o dia da ida do 
Vrouwengilde à cidade de Santos. O ônibus partiu do Clube às 
6h05 com 40 mulheres. Paramos depois de 1h30 de viagem 
para um café e banheiros. Seguimos para Santos e paramos 
diretamente no Aquário Parque Turístico de Santos. Foi muito 
interessante ver a diferença entre os peixes de água doce e de 
água salgada. Os pinguins fizeram a festa com tantas pessoas 
olhando para eles. Almoçamos e, em seguida, visitamos a 
Pinacoteca Benedito Calixto. Além das obras desse artista, 
estavam expostos quadros de pintores da atualidade. 
Seguimos então para o Hotel Atlântico, um hotel muito grande 
e muito antigo. Algumas foram dar uma volta, outras foram aos 
Shoppings enquanto outras foram caminhar na praia, mesmo 
debaixo de um chuvisco chato. Depois do jantar ficamos 
jogando baralho e outros jogos. Foi muito divertido e 
acabamos dormindo em torno da meia-noite.
No dia seguinte, a quarta-feira dia 21, muitas acordaram e 
foram caminhar na praia enquanto outras ficaram dormindo 
até um pouco mais tarde. Fizemos nosso check-out e 
carregamos as malas no ônibus. Visitamos então o Museu do 
Café. O prédio é uma construção monstruosa de mármore, 
vidros embutidos e pinturas. Pudemos tomar café, tirar fotos e 
conversar e recebemos também explicações de guias locais. 
Caminhamos depois até a Estação Bistrô, onde almoçamos. O 
restaurante é uma instituição educacional social da cidade. Por 
sinal, a comida estava deliciosa. Tiramos fotos do grupo todo e 
fomos andar de bonde. O bonde é elétrico e muito antigo, 
originário dos anos 50. Passamos por muitos monumentos, 
igrejas e casarões antigos. A nossa guia era ótima. Quando 
chegamos novamente na estação, tínhamos uma hora para dar 
uma volta, olhar igrejas na área, visitar o Museu do Pelé ou 
tomar um café. Entramos no ônibus e viemos até Jundiaí, onde 
jantamos pizza. Estava super bem organizado. E às 20h30 já 
estávamos novamente no ponto de partida no Clube Fazenda 
Ribeirão, onde fomos buscadas pela família. Quero aqui ainda 
deixar um agradecimento especial à guia Jantien que foi muito 
bacana, eficiente e muito amiga de todas. E também ao grupo 
que tomou a iniciativa de organizar este passeio: Jacque, 
Lucilene, Carla, Truus, Monique e Sílvia. Realmente, muito 
obrigada. Vocês são muito especiais para nós.
Grande abraço a todas!

Maritha Domhof

Equipes do Clube Fazenda Ribeirão vão disputar neste 
mês de outubro as semifinais da Copa  Jaguariúna de 
Voleibol.  A equipe do Mirim Masculino vai enfrentar o 
time de Pedreira enquanto o Infantil Feminino jogará 
contra o Inconfidentes (MG).
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Um obrigado muito especialUm obrigado muito especial

No mês de setembro, a Escolinha de Futebol do Clube 
Fazenda Ribeirão participou de vários eventos da moda-
lidade: da 1ª Taça Toninho Costa de Futebol, de amisto-
sos no Society do Clube e também do 2° Torneio da 
Independência, realizado no dia 7 de setembro no Hotel 
Fazenda Duas Marias.
Os professores João e Lucas ressaltaram a imensa evolu-
ção técnica dos nossos alunos além da participação de 
100 % dos convocados em todos os eventos.
O foco agora estará voltado à montagem das equipes 
para a Copa Palmeirinha, que começa em outubro e vai 
até dezembro. Nesse torneio, pretende-se participar com 
todas as categorias do Clube.
Contamos com o apoio e incentivo de todos e com a 
presença na torcida por nossos atletas.

Queremos agradecer aos voluntários e voluntárias pela valiosa ajuda que prestaram ao Museu, tanto na 
cozinha, no hall, nas bebidas como nos caixas. Sem isso, não seria possível o funcionamento do Museu duran-
te a Expoflora. Agradecemos e esperamos poder contar com todos vocês em 2020!

Um grande abraço da Comissão do Museu!

A quarta temporada de Atletismo chega ao fim neste início de mês. O festival de encer-
ramento, que será realizado no campo de baixo, é neste sábado, 05 de outubro, com 
início às 8h00. Teremos a participação de uma equipe convidada e contamos com a 
presença de todos para apoiar e prestigiar nossa equipe. Convidem seus filhos e os 
incentivem à prática do atletismo. Venham participar!


