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Contactinformatie 
Clubhuis 
“Tref hook ’n Mös” De Mors 5 074-3762598 
 7491 DZ Delden website: www.sv delden.nl 
Secretariaat 
Marco Ezendam Odinksv eld 8 074-3762029 
 7491 HD Delden  secretaris@svdelden.nl 
Ledenadministratie 
Sy lvia Vaanholt Morsweg 30 06-41630163 
 7491 ZE Delden sy lvia.v aanholt@home.nl 
Adreswijzigingen dient men z.s.m. door te gev en aan het secretariaat. 
Beëindiging lidmaatschap: schriftelijk bij het secretariaat vóór 31 mei. 
 
Contributie-gegevens 
Senioren 12,00 / maand rekeningnummer S.V. Delden 
Jeugdleden (*)   5,50 / maand Rabobank Delden 313351686 
Rustende leden   5,00 / maand 
Gezinscontributie 22,50 / maand  (max.bedrag, geldt v anaf 3 gezinsleden) 
(*) welpen (tot 6 jr) kunnen de eerste 3 maanden kosteloos op proef meetrainen 
 
Bestuursleden 
voorzitter (alg.leiding, raad van advies, p.r.zaken) 
Jan Vriezekolk Galgenmaten 14 074-3676715 
 7491 GL Delden  janv riezekolk@home.nl 
secretaris (administratie, notulist) 
Marco Ezendam Odinksv eld 8 074-3762029 
 7491 HD Delden  secretaris@svdelden.nl 
penningmeester (financieel beheer, vice-voorzitter) 
Remco Bakhuis Vossenbrink 3 074-3762807 
 7491 DH Delden  penningmeester@sv delden.nl 
wedstrijdsecretaris (wedstrijdzaken, website, clubblad) 
Jan Holterman Ranninkstraat 11 074-3763187 
 7491 ZP Delden wedstrijdsecretaris@sv delden.nl 
bestuurslid jeugd (voorzitter jeugdcommissie) 
Jos Eijsink Schoolstraat 2c 074-3764433 
 7495 TC Ambt Delden  j.eijsink@hetnet.nl 
bestuurslid commercieel (sponsoring, clubhuisbeheer, activiteiten) 
Hans van Laarhoven Vossenbrinkweg 85 074-3766353 
 7491 DC Delden  h.v anlaarhov en@gmail.com 
bestuurslid accommodatie (gebouwen, velden, materialen) 
Jaap Schikker Schietbaan 15 074-3762130 
 7491 HC Delden  j.schikker@hetnet.nl 
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Commissie jeugd 
Jos Eijsink Schoolstraat 2c 074-3764433 
voorzitter 7495 TC Ambt Delden j.eijsink@hetnet.nl 
Henk ter Hofsté Wilhelminastraat 6 074-3762539 / 06-12600183 
secretaris 7491 EG Delden secretaris-jeugd@svdelden.nl 
Mark Tuitert Wilhelminastraat 14 06-54658281 
technisch coord. 7491 EG Delden mark_tuitert@hotmail.com 
René Holtkamp Twickelerlaan 23 074-3762101 / 06-30579193 
technisch coord. 7495 VG Ambt Delden reneholtkamp@hotmail.com 
Han Vaanholt Morsweg 30 06-13260359 
beleidsplan/activiteiten 7491 ZE Delden h.v aanholt@home.nl 
Marc Brinkcate Boterbloem 13 074-3767073 / 06-20227028 
beleidsplan/activiteiten 7491 LD Delden marc_brinkcate@hotmail.com 
Hans Klumpers Noordwal 15 074-3762933 
p.r./clubhuis/activiteiten 7491 BH Delden klumpers_15@hotmail.com 
Marianne Wold Fazantstraat 17 074-3761399 
notulist/activiteiten 7491 ZH Delden mbawold@hetnet.nl 

 
Clubbladcommissie 
Henk ter Hofsté Wilhelminastraat 6 074-3762539 / 06-12600183 
 7491 EG Delden clubblad@sv delden.nl 
Gerrit Seppenwoolde Rijnstraat 40 074-2423827 
 7555 WK Hengelo gseppenwoolde@home.nl 
Hans Klumpers Noordwal 15 074-3762933 
 7491 ZH Delden klumpers_15@hotmail.com 

 
Sponsorcommissie 
Jan Brinkcate Sperwerstraat 9 074-3761900 
 7491 ZN Delden 
 
Raad van Advies 
Gerrit Seppenwoolde Rijnstraat 40 074-2423827 
 7555 WK Hengelo 
Wim Westerhof Berhardstraat 28 074-3763031 
 7491 EB Delden 
Paul Wennink Parijsstraat 35 074-2776431 
 7559 KN Hengelo 
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Van de redactie , 
 

Als jullie dit blad ontvangen is de competitie seizoen 2006/2007 
al weer bijna ten einde. 
Weinig schokkende gebeurtenissen dit jaar. 
 
Geen of weinig kampioenen of degradaties zijn te verwachten , 
maar toch wel een leuk voetbalseizoen. 
 
In onze laatste uitgave in juni van dit jaar gaan we 
nabeschouwen. 
 
Het eerste blad van het nieuwe seizoen wordt weer een 
“Bewaarblad” met allerlei informatie over bestuur,elftallen 
,trainers/leiders,scheidsrechters enz. enz. 
In de reguliere uit gaven zullen jullie alleen de belangrijkste 
gegevens van bestuur en commissie vermeld zien , te beginnen 
met dit nummer. 
 
Iedereen die o.a. zaterdags wel eens op de Mors aanwezig is , kan 
zien dat o.a. ons jeugdbestuur ,leiders,trainers en andere 
vrijwilligers wekelijks bezig zijn om aandacht te schenken aan 
onze jeugdleden. Eén van hen is  Marianne Wold. 
De redactie had een gesprek met haar. 
Verder vinden jullie in deze editie : -berichten van 
bestuur/voorzitter 
- mededelingen over seniorenvoetbal 
- het S.V.Delden jeugdgebeuren 
- voortgang renovatie kleedkamers 
- andere onderwerpen. 
We wensen jullie veel leesplezier. 
 
De redactie 
P.S.: Inleveren kopie voor het volgende clubblad voor 1 juni 
a.s. bij Henk ter Hofsté of via e-mail: clubblad@svdelden.nl.  
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Wie neemt de verantwoordelijkheid ?? 
 
De schoonmaakploeg struikelt soms maandagochtend letterlijk over 
o.a. allerlei achtergelaten sportartikelen , zoals : 
 
 

- voetballen in netten 
- losse voetballen 
- tassen met kleding  
- sportkleding en voetbalschoenen 
- diverse attributen die tijdens activiteiten gebruikt zijn  
- enz. enz. enz. 
 
 
In de loop der jaren zijn hiervoor ruimtes gecreëerd  om dit alles 
op te bergen. 
We nemen aan dat het niet de bedoeling is dat deze toch vaak 
kostbare voetbalspullen blijven rondslingeren. 
 
Wie neemt de verantwoordelijkheid ?? 
Bij voorbaat hartelijk dank voor de medewerking !! 
 
De Maandagmorgenploeg 
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Wordt Delden 4 kampioen ? 
 

Deze vraag wordt regelmatig gesteld door de Delden 4 liefhebbers. 
Op dit moment, 15 april, is het verschil met de koplopers 4 punten. 
Na een zeer goede start zakte het niveau van Delden 4 vlak voor de 
winterstop naar een dieptepunt.  
 
Het bleef niet alleen bij een ingecalculeerde verliespartij tegen Enter 
maar verliezen van de laag geklasseerde ploegen als RKSV en BWO 
en een gelijkspel tegen Avanti maakte duidelijk dat het behalen van 
de eerste plaats een zeer moeilijke opgave zal worden. 
 
Maar de stijgende lijn is weer ingezet. De laatste wedstrijden werden 
weer met groot doelpunten verschil gewonnen. Wat is er nog 
allemaal mogelijk!  
 
Zoals L. van Gaal ook al aangeeft ligt de druk nu bij de koplopers 
Enter en Tubantia.  
Delden 4 heeft nog kansen want beide koplopers moeten nog op 
bezoek komen. 
Zondag 29 april tegen Enter zal de belangrijkste , in vakjargon 6 
punten, wedstrijd worden. Bij winst kunnen we ons dan direct klaar 
maken voor de volgende speelronde op 6 mei tegen Tubantia. 
 
Natuurlijk moeten de koplopers nog enkele punten meer verliezen, 
maar in de voetballerij is alles mogelijk. 
 
Steun Delden 4 en kom op zondagmorgen deze heren aanmoedigen.   
 
Wim 
 
 
 
 



 7 

TWEE  KLEEDKAMERS  GEREED 
 
Zaterdag 31 maart bood Hans Pots penningmeester Remco Bakhuis 
de sleutel aan van de totaal gerenoveerde kleedlokalen  3 en 4. 
 
 
 

 
 
 
 
Het bleek een totale vernieuwing geworden te zijn !   
 
 
 
Over de bouw is goed nagedacht ; er is rekening gehouden met 
allerlei praktische dingen. 
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De geel/blauwe tegelrand verraadt dat hier S.V.Delden mensen 
gewerkt hebben….En hoe ! 
 

 
 
Natuurlijk was niet alles liefdewerk oud papier,maar veel kon tot 
stand komen mede dankzij onze vrijwilligers. 
Bedankt allemaal . 
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Na afloop werd er nog even gezellig met zijn allen van een lekker 
pilsje genoten. 

 
 
 

 
 
En de ploeg van 3 x H (Herman,Hans,Henk)  houdt de vaart erin.  
 
Maandag daaropvolgend  begon de totale kaalslag van de 
kleedkamers 1 en 2. , waarbij de liquidatie van de oude wc-potten het 
populairst bleken. 
 
Tot ieders verbazing waren een week later de contouren van de 
“nieuwbouw” al duidelijk zichtbaar. 
Succes allemaal ! 
 
Gerrit 
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Agenda. 
19 mei, 09:00 uur  
Toernooi Rood Zwart. - De beide E-elftallen en de beide F-elftallen 
nemen zaterdag 19 mei a.s. deel aan het Gererd ten Brummelhuis 
toernooi, dat gehouden wordt op de velden van Rood Zwart. Het 
toernooi begint voor de F-teams om 09.00 uur en voor de E-teams 
om 12.30 uur.  

26 mei, 13:00 uur  
Toernooi voor A-elftal. - Het A-elftal neemt deel aan het Reef-
toernooi van V.V. Twenthe uit Goor. Dit toernooi is op zaterdag 26 
mei a.s. en begint om 13.30 uur en duurt tot 17.00 uur. Het elftal is 
ingedeeld bij: Excelsior'31, Hulsense Boys, Helios en Bon. Boys.  

09 juni, 10:00 uur  
C-toernooi - Op 8, 9 en 10 juni wordt op De Mors een meerdaags 
toernooi voor C-elftallen georganiseerd. Nadere info volgt...  

14 augustus, 19:00 uur  
Start bekertoernooi - Het bekertoernooi voor standaard-teams start 
op dinsdag 14 augustus. De tweede en derde wedstrijd zijn op resp. 
dinsdag 21 en zaterdag 25 of zondag 26 augustus. Voor de 
bekertoernooien voor overige elftallen gelden afwijkende data.  

25 augustus, 10:00 uur  
Open Dag 2007 - De datum voor de Open Dag -editie 2007- van 
S.V. Delden is reeds ver van te voren vastgelegd: zaterdag 25 
augustus. Het precieze programma zal gaandeweg de zomermaanden 
vorm gaan krijgen.  

02 september, 14:30 uur  
Start competitie Delden 1 - Voor Delden 1 zal het nieuwe seizoen 
beginnen op zondag 2 september. Mogelijk begint voor de overige 
elftallen de competitie in hetzelfde weekend, mogelijk ook een 
weekend later . 
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In gesprek met: 
 
Marianne Wold , een enthousiaste jeugdbestuurster 
 

 
 
 
Marianne geboren op 22 mei 1967 en sinds juli 1997 getrouwd met 
Wim Wold. 
 
Het is een echte voetbalfamilie. Wim speelde jaren in het 1e en 2e 
elftal en nu nog steeds pikt hij elke zondag zijn goaltjes mee in het 
vierde. De laatste jaren is hij bovendien trainer van diverse 
jeugdteams. 
En hun kroost Sven(9 jaar E1) en Scott (7 jaar F1) zie je niet zonder 
een bal aan de voet……. 
 
Sinds Marianne en Wim elkaar 11 jaar geleden leerden kennen , is 
Marianne bezig met het organiseren van activiteiten voor onze 
jeugdvoetballertjes en dat was beslist niet het enige. 
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Clubblad 
 
Jarenlang leverde ze , als opvolgster van Anja, een belangrijk 
aandeel bij de samenstelling van ons clubblad. In die tijd was er nog 
veel tikwerk te doen ; bijdragen van diverse leden werden nog niet 
via de computer aangeleverd. 
“Toch best leuk om te doen,”zegt Marianne, ,,met veel knip - en 
plakwerk kon je er vaak wel een leuk geheel van maken. 
 
Wedstrijdsecretaris 
 
Hierna volgde ik Mariska op als wedstrijdsecretaris. Dit vond ik 
eigenlijk minder leuk om te doen. Teveel dingen moesten op het 
laatste moment geregeld worden bv. het zoeken naar scheidsrechters 
en legio andere dingen. 
Dit kon ik echt niet combineren met mijn gezin. 
 
Jeugdbestuur 
 
Nu zit ik het jeugdbestuur , verzorg de notulen van vergaderingen en 
help bij de organisatie van verschillende jeugdactiviteiten bv. met 
Sinterklaas , Pasen , inloopochtenden enz. enz. 
 
 
Heel leuk allemaal,vooral omdat je met een leuke groep bezig bent 
om dit alles te organiseren. 
 
 
Andere hobby’s ? 
 
Ja,jarenlang was ik al dol op hardlopen. Halve marathons lopen vond 
ik vooral mooi Als je dit wil volhouden, moet je vooral letten op een 
goede ademhaling. 
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Tijdens zo’n loop was er vaak een hele fijne sfeer , gezellig kletsen 
onderweg met oudere deelnemers. Via een oefenstage van Marti ten 
Kate ben ik hiermee in aanraking gekomen. 
 
Nachtwandeltochten(40 km.) waren ook best interessant. We starten 
’s avonds om 10 uur en liepen tot 8 uur ’s morgens. Toch had je bij 
dit soort wandelingen ander publiek , ik vond dat je minder contact 
met deelnemers had. 
 
Ook heb ik nog een tijdje gehandbald. 
 
Helaas moest ik door lichamelijke beperkingen hiermee stoppen en 
ben toen met tennis begonnen. Ook deze sport vind ik heel plezierig. 
 
Toekomstmuziek 
 
“Sport , bewegen en samen bezig zijn,”zegt Marianne , ,, is voor 
iedereen heel belangrijk en in het bijzonder voor de ontwikkeling van 
kinderen.” 
 
 
We zijn met ons jeugdbestuur , jeugdleiders , jeugdtrainers en 
verschillende ouders heel druk bezig om voor dat sporten prettige 
omstandigheden te scheppen . Een goede sfeer hierbij is onmisbaar. 
 
De aanwas van jeugdleden loopt nog steeds goed , er is altijd 
voldoende aanvulling.  
 
Ook vandaag nog bij onze inloopochtend hebben we een goede 
belangstelling. We moeten steeds maar weer met allerlei activiteiten 
voor de jeugd aan de weg blijven timmeren. 
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Er zijn ouders die ons bij clubhuisdiensten en verschillende 
activiteiten behulpzaam zijn. 
 
Jammer is echter dat er ook ouders zijn die zich te weinig betrokken 
voelen bij de sport van hun kinderen. Wel kritisch zijn , maar niet 
meewerken is voor mij niet te snappen. 
 
“Eigenlijk had ik vanochtend geen tijd voor jullie “, zegt Marianne 
lachend , ,, want ik moet helpen met de inloopochtend”. 
En   ………. weg was onze enthousiaste jeugdbestuurster ! 
 
Twee minuten later loopt ze met een horde kinderen op het 
hoofdveld om ballonnen op te laten. 
 
Heel hoog aan de staalblauwe hemel ontwaren we nog de 
geel/blauwe ballonnen en als je heel scherp kijkt vormen ze samen 
een naam : Marianne …………  
 
Bedankt voor je gesprek en veel succes ! 
 
Gerrit Seppenwoolde 
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Kaarten S.V. Delden. 
 
Het kaartseizoen 2006 – 2007 zit er weer op. Het aantal deelnemers 
liet veel te wensen over, ook mede doordat enkele prominenten, o.a. 
H. de J., M.W., O.H. en W.M. om uiteenlopende redenen niet 
aanwezig waren, evenals enkele bardames. 
 
Misschien is de vrijdagavond toch minder geschikt als kaartavond. 
In elk geval zullen er meer deelnemers moeten komen. Anders 
heeft het voor de organisatie geen zin meer. 

 
 
Op 30 maart j.l. zijn de kaarten voor de laatste keer dit seizoen 
geschud (Hopelijk niet voor de allerlaatste keer). 
 
Op deze laatste avond worden er traditioneel eieren gegeten, die 
ondanks dat het nog geen Pasen was, voortereffelijk smaakten. 
(Hulde aan Anke).  
 
Ook werden er de winnaars bekend gemaakt bij het Hartenjagen en 
Kruisjassen van het afgelopen seizoen.  

 
Men moet minimaal 4 van de zes avonden aanwezig zijn geweest. 
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De prijzen werden bij het hartenjagen gewonnen door: 
 

1) Martijn Vriezekolk, 
2) Henk van Geenen. (Mocht ook wel eens een keer). 
3)  Hans Pots(eendeneierenvolk) 

 
De totale bekerwinnaar van het seizoen 2006 – 2007 werden: 
 

 
1) Martijn Vriezekolk - 34 punten 
2) Johan Holterman - 35 punten 
3) Tom Goosselink - 36 punten. 
4) Rene Holtkamp - 38 punten. 

Bij het kruisjassen was de opkomst iets betermaar er moest nog wel 
wat afgebeld worden  om dee tafels vol te krijgen. Er kwam zelfs 
hulp van G.F.C. 
 

De dagprijzen van het kruisjassen van 30 maart wonnen:      
 

1) Gerrit Paskamp - 4.152 punten. 
2) Gerrit Holterman - 4.020 punten. 
3) Ine Heuvelink - 4.018 punten. 

 
 
De bekerwinnaar van het seizoen 2006 – 2007 bij het kruisjassen is 
geworden: Johan Laarhuis, die de winnaar van het vorige seizoen 
ruim achter zich liet. 
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De totale eindstand is: 
 

1) Johan Laarhuis   - 4.119 punten. 
2) Gerrit Paskamp  - 4.048 punten. 
3) Henk Wanrooy  - 3.814 punten. 
4) Henk Blekkenhorst - 3.788 punten. 
5) Jan Brinkcate  - 3.787 punten. 
6) Wim Wold   - 3.764 punten. 
7) Gerrit Seppenwoolde  -         3.595 punten. 
8) Toon Breukers  - 3.594 punten. 
9) Gerrit Holtyerman  - 3.592 punten. 

 
 

 
De beker is pas op zondag uitgereikt omdat Johan op het moment 
supreme ergens een kleine vakantie hield.. 
 
Dit had hij die dag ook wel verdiend met zijn hele dag clubhuisdienst 
in zijn (oudere) benen. 
 
Namens de organisatie een gezond en gelukkig zomerseizoen en tot 
ziens op de kaartavonden van het seizoen 2007 – 2008. 
 
Henk van Geenen, 
Gerrit Paskamp. 
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Jeugdnieuws 
 
 
 
OPROEP   OPROEP  OPROEP 
 
 

 
 

Welpen wedstrijd kleding  
 

 
 
 
Om het groeiende aantal welpen te laten spelen in het originele 
wedstrijdtenue zijn wij op zoek naar GEEL/BLAUW gestreepte 
wedstrijd tenue die op uitleen basis beschikbaar zijn gesteld door de 
club.  
 
Een aantal tenue's (shirt, broek en sokken) hebben wij helaas nog niet 
terug ontvangen. 
 
Wilt u deze inleveren bij de leiders. 
 
Bedankt voor uw medewerking  
 
Het jeugdbestuur. 
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GEZELLIGE INLOOP SV DELDEN 

 
 

Op de zaterdagochtend van 14 april j. l. organiseerde onze 
jeugdcommissie weer de jaarlijkse voorjaarsinloop 
voor kinderen vanaf vier jaar. Onder leiding van enkele medewerkers 
was er een leuk programma 
samengesteld. 
 
 Zo stond er onder meer een prachtig springkussen op sportpark De 
Mors en natuurlijk was er een parcours om de balvaardigheid te 
testen 
 De Sv.Delden welpen speelden een echte wedstrijd 
tegen de kleintjes van WVV uit Hengevelde. Het was een lust voor 
het oog van de vele toeschouwers de kleintjes over de bal te zien 
duikelen en te zien juichen voor een doelpunt. 
 
Mede door het prachtige weer wisten veel ouders met hun kroost de 
weg naar De Mors te vinden.  
Ouders kregen een kopje koffie met een lekkere plak cake in ons 
clubhuis aangeboden.  
 
Voor de organisatoren was het een groot compliment dat er veel 
nieuwe gezichten te zien waren. De inloop gaf een goed beeld 
van hoe Sv Delden met haar jeugd omgaat: iedereen voetbalt mee of 
je nu goed of iets minder goed bent. 
 
 
Mocht u meer informatie over ons welpenvoetbal wensen kom dan 
zaterdag om 10.00 uur naar sportpark De Mors, nabij het zwembad in 
Delden. 
 
Hier kunt elke zaterdagmorgen vanaf 10.00 uur hoe onze jongste 
leden trainen onder deskundige leiding. 
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Hallo hier een berichtje uit Ambt-Delden. 
over hoe gezellig het was. 

 
 

 
 
We zijn begonnen met een speurtocht.  
 
Tijdens die speurtocht moest de jeugd 
vragen beantwoorden. 
 
Met als knaller: een foto met de tekst: wie is deze knappe vent? 
 
En jullie snappen het natuurlijk wel iedereen wist wie die knappe 
vent was(onze jeugdvoorzitter). 
 
Aan het eindpunt bij Camping Mooi Delden zijn ze op zoek naar het 
GOUDEN EI gegaan. 
 
 Die is gevonden door: Tim Wemekamp. 
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Naar die tijd was de prijsuitreiking in de voetbalkantine. 
 
 
Al met al een gezellige paaszaterdag. 
 
Groeten Janny Lutke Willink 
en de paashaas. 
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Fakkelverkoop en inloopochtend 
 
 

Op zaterdagmiddag 31 maart werden Delden en omstreken 
overspoeld met jeugd van SV Delden.  

 
De Welpen, F-, E- en C- spelers verkochten huis aan huis 
tuinfakkels.  
 
In totaal werden meer dan 3000 fakkels aan de man gebracht. 
Doordat de fakkels erg gunstig werden betrokken van Hajo Brandt, 
leverde de actie ongeveer slordige 1000 euro op.  
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Met dit geld worden allerlei activiteiten als kampen, sinterklaas, 
droppingen e.d. voor de jeugd georganiseerd. 
 
 
De actie werd tevens gebruikt om flyers te verspreiden voor de 
inloopochtend van 14 april. 
 
Net als bij de fakkelactie was het weer op die 14e april fantastisch. 
Het was dan ook een drukte van belang. Behalve heel veel kinderen, 
waren er ook veel vaders en moeders, opa’s en oma’s en andere 
belangstellenden naar ons sportpark gekomen om de verrichtingen 
van de kinderen te bekijken. 
 
Er was een training van de F2 onder leiding van Bart Otten. De F2 
bestaat inmiddels uit 13 kinderen (6 meisjes en 7 jongens). Richard 
Brunnekreef was in de weer met de welpen (4-5 jarigen).  
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Op een gegeven moment waren het er wel 14; grote klasse Richard! 
Normaal leidt hij de welpen samen met Ellen Goosselink, maar zij 
schreef op dat moment de kaartjes uit voor de grote 
ballonnenwedstrijd.  
 
Meer dan 100 blauwe en gele ballonnen kozen omstreeks 11.00 uur 
het luchtruim. En dan maar hopen dat je kaartje terugkomt en ver 
genoeg is geweest om een prijs in de wacht te kunnen slepen.  
 
Daarna speelde de F3 (4 tegen 4) tegen WVV. Eigenlijk zouden ze in 
Hengevelde spelen, maar leider Wim ter Keurs heeft de WVV-ers 
kunnen overhalen om naar Delden te komen. Grote klasse WVV, 
hartelijk bedankt. De wedstrijd werd onder grote belangstelling 
gespeeld. Na een spannende sportieve wedstrijd, die gefloten werd 
door Marc Brinkcate, ging de overwinning mee naar Hengevelde. 
 
Ook werd er druk gebruik gemaakt van het springkussen van Richard 
Brunnekreef. Kortom er was voor elk wat wils. Alle aanwezige 
kinderen werden getrakteerd op ranja en ijs. 
 
 
We kunnen heel tevreden terug zien op zowel de fakkelactie als de 
inloopochtend. Kinderen, ouders en andere vrijwilligers, hartelijk 
dank. Zonder jullie hulp was het niet gelukt. 
 
De inloop gaf een goed beeld van hoe Sv Delden met haar jeugd 
omgaat: iedereen voetbalt mee of je nu goed of iets minder goed 
bent. 
Mocht u meer informatie over ons welpenvoetbal wensen kom dan 
zaterdag om 10.00 uur naar sportpark 
De Mors, nabij het zwembad in Delden 

Namens de jeugdcommissie, Jos Eijsink  
 
 


