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Contactinformatie
Clubhuis
“Trefhook ’n Mös” De Mors 5
074-3762598
7491 DZ Delden website: www.svdelden.nl
Secretariaat
Marco Ezendam Odinksveld 8 074-3762029
7491 HD Delden secretaris@svdelden.nl
Ledenadministratie
Sylvia Vaanholt Morsweg 30 06-41630163
7491 ZE Delden sylvia.vaanholt@home.nl
Adreswijzigingen dient men z.s.m. door te geven aan het secretariaat.
Beëindiging lidmaatschap: schriftelijk bij het secretariaat vóór 31 mei.
Contributiegegevens
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 vanaf 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, clubhuisbeheer)
Hans van Laarhoven
Vossenbrinkweg 85
074-3766353
7491 DC Delden
h.vanlaarhoven@gmail.com
secretaris (administratie, notulist)
Marco Ezendam Odinksveld 8 074-3762029
7491 HD Delden
secretaris@svdelden.nl
penningmeester (financieel beheer, vice-voorzitter)
Erwin Hoving Bergweg 27 06-16148264
7557 BS Hengelo
penningmeester@svdelden.nl
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wedstrijdsecretaris (wedstrijdzaken, website, clubblad)
Jan Holterman Ranninkstraat 11 06-23309011
7491 ZP Delden wedstrijdsecretaris@svdelden.nl
bestuurslid jeugd (voorzitter jeugdcommissie)
Jos Eijsink
Schoolstraat 2c
074-3764433
7495 TC Ambt Delden
j.eijsink@hetnet.nl
bestuurslid algemene zaken (w.o. activiteiten)
Hajo Brandt Dekkersveldweg 4 074-3494830
7495 PS Ambt Delden info@carbo.nl
bestuurslid accommodatie (gebouwen, velden, materialen)
jaap Schikker Schietbaan 15 074-3762130
7491 HC Delden
j.schikker@ziggo.nl
Clubbladcommissie
Henk ter Hofsté, Wilhelminastraat 6 074-3762539 / 06-53463919
7491 EG Delden
clubblad@svdelden.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
Maarten Klumpers
Noordwal 15 074-3762933
7491 ZH Delden
maarten_klumpers@hotmail.com
Aanspreekpunten overige commissies
Jeugdcommissie
Jos Eijsink Schoolstraat 2c 074-3764433
7495 TC Ambt Delden j.eijsink@hetnet.nl
Wedstrijdsecretariaat
Jan Holterman
Ranninkstraat 11
06-23309011
senioren
7491 ZP Delden
wedstrijdsecretaris@svdelden.nl
Henk ter Hofsté, Wilhelminastraat 6 074-3762539 / 06-53463919
jeugd
7491 EG Delden
secretaris-jeugd@svdelden.nl
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Barcommissie
Hans van Laarhoven
Vossenbrinkweg 85 074-3766353
7491 DC Delden h.vanlaarhoven@gmail.com
Websitecommissie
Ed Stokkentreeff
Eekmolen 16 074-3767623
S491 HN Delden ed.ilona@tiscali.nl
Maandagochtendploeg
Gerrit Seppenwoolde
Rijnstraat 40
074-2423827
7555 WK Hengelo gseppenwoolde@home.nl
Activiteitencommissie
Dick ter Kulve
Cuba 5
074-2671860
7622 LS Borne d.ter.kulve1@kpnplanet.nl
Sponsorcommissie
Jan BrinkcateSperwerstraat 9 074-3761900
7491 ZN Delden
j.brinkcate@kpnplanet.nl
Raad van Advies
Gerrit Seppenwoolde
Rijnstraat 40
074-2423827
7555 WK Hengelo gseppenwoolde@home.nl
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VAN DE REDACTIE ,

S

inds de start van ons nieuwe voetbalseizoen is er veel in onze
vereniging veranderd.

In een kort tijdsbestek hebben zich hele plezierige en ook hele
droevige gebeurtenissen voorgedaan.
Dicht na elkaar overleden Derk Jan Tuitert en Dinie de Jong. We
herdenken ze in deze uitgave van ons clubblad.
In schril contrast stond de opening van ons prachtige hoofdveld , een
kroon op de geweldige inspanningen van ons bestuur
en vele enthousiaste leden. Een resultaat om trots op te zijn ; beter
kunnen we onze club niet promoten!!
We vragen ons wel eens af : “Hoe gaan spelers met zoveel “luxe”
om?” We bedoelen hier niet alleen onze veldaccommodatie , maar ook
b.v. met onze nieuwe kleedaccommodatie.
Onze voorzitter Hans van Laarhoven plaatst kritische noten.
In deze uitgave vinden jullie verder o.a.:
-

Stichting “De Opstap” helpt SV Delden
Van de voorzitter
Pupil van de Week
Uitnodiging 86e Algemene Jaarvergadering

Veel leesplezier
Kopie voor het clubblad van december a.s inleveren voor:
15 november a.s. Sturen naar: clubblad@svdelden.nl.
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Van de voorzitter,

E

lders in deze Mosproat staat al een verslag van de opening van
ons kunstgrasveld op donderdag 10 september j.l.

Mede dankzij de enorme inzet van onze vrijwilligers (en ook de
vrijwilligers van DHV en het Esbrook) is deze avond een zeer mooie
SV Delden avond geworden!
Namens het bestuur van SV Delden wil ik iedereen die heeft
meegeholpen hiervoor hartelijk danken!
Op de website zullen binnenkort de "omgangsregels kunstgras"
worden gepubliceerd. Vooral sigarettenpeuken en kauwgum zijn
funest voor het kunstgras. Hierbij doe ik een oproep aan een ieder:
ga gepast om met ons nieuwe kunstgrasveld en zorg er samen voor dat
we het kunstgras ook lang goed houden!
Naast de afwerking van ons sportpark buiten (er moeten nog een
aantal zaken gebeuren) zijn we de komende tijd ook binnen bezig het
een en ander op te knappen.
Zo zijn een aantal spelers van onze selectie onder deskundige leiding
van de elftalleider van SV Delden 4 bezig de "kleine bestuurskamer"
aan te pakken. Ook zal "het kledinghok" volledig worden verbouwd,
zodat er per elftal een afsluitbare kledingkast beschikbaar komt. Ook
hier wil ik een oproep plaatsen gericht aan een ieder, die omgaat met
kleding van zijn/haar elftal (broeken, sokken en shirts), ballen van de
club, en bijvoorbeeld verzorgingsmaterialen ga er mee om of het
spullen van u zelf zijn.
Gebruik bijvoorbeeld de kledingkasten op de juiste wijze waardoor er
minder kleding kwijt raakt, dit scheelt veel in de kosten voor onze
club. Centjes die we beter kunnen gebruiken om andere wensen die er
zijn te realiseren. Samen moeten we het netjes houden!
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Tot slot:
Voor de barmedewerkers is het op een aantal piekmomenten een
drukte van belang. Zorg er met elkaar voor, dat ook deze vrijwilligers
hun werkzaamheden zo prettig mogelijk kunnen uitvoeren.
Help bijvoorbeeld bij het weggaan met het afruimen van de tafel en
loop niet de barmedewerkers in de weg als zij achter de bar hun
werkzaamheden uitvoeren.
Op deze manier houden we het voor deze vrijwilligers ook leuk! En
zijn er nog mensen die mee willen helpen achter de bar (vooral op
zondag) meldt u bij de leden van de barcommissie (zie website) en zij
zullen u graag informeren.
Hans van Laarhoven
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Stichting “De Opstap” helpt SV Delden
De gemeente Hengelo ontdekte dat de S.W.B. een vrij grote wachtlijst
hanteerde om bij dit bedrijf toegelaten te worden.
Om die mensen op deze wachtlijst toch werkervaring op te laten doen
, werd er een stichting “De Opstap”in het leven geroepen
met een startkapitaal van drie ton. De bedoeling van deze stichting is
dat de deelnemers werkzaamheden voor sportverenigingen
gaan verrichten.
Ook voor de SV Delden bleken er mogelijkheden om tegen een kleine
vergoeding hieraan deel te nemen.

Hoe werkt dit project in de praktijk?
Elke maandagmiddag komen een viertal mensen en hun projectleider
Wim Brouwer om in overleg met de SV Delden allerlei
werkzaamheden te verrichten , waar eigen vrijwilligers niet of
nauwelijks aan toe komen.
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Elke week maken ze twee kleedkamers van DHV schoon , waarvan de
SV Delden vaak gebruik maakt; ze legen alle vuilnisbakken,
ruimen zwerfvuil op rond onze velden en vegen ons terras voor ons
clubgebouw.
Ook incidenteel zijn andere klussen mogelijk zoals : tegels leggen ,
reclameborden schoonmaken , zitbanken plaatsen enz.

Als vereniging zijn we erg tevreden over hun werkzaamheden. Fijn
dat jullie dit voor onze club doen. Bedankt!
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Delden 5 sorry Delden 3
Het is nog steeds een automatisme om Delden 5 te zeggen i.p.v.
Delden 3.
Na jaren is het team van de "oudjes" gewijzigd in nummer. Waarom
een elftal van nummer wijzigen is dan ook de vraag?
Na het kampioensschap vorig jaar in de 7de klasse hebben wij
besloten om het een niveau hoger te proberen. Dit ben je misschien
ook wel verplicht als je kampioen wordt.
Door deze promotie moesten de elftallen weer opnieuw worden
genummerd. De twee kampioenselftallen (Delden 4+5) van vorig jaar
gaan naar de 6de klasse het is dan vreemd dat laag genummerde
elftallen in een hogere klasse spelen.
Met 2 nieuwe spelers in het team, Rian Ter Braak en Herbert Harmsel,
gaan wij het nieuwe seizoen tegemoet.
Na enkele trainingsuurtjes werd het wedstrijd ritme geoefend met
twee oefenwedstrijden. De eerste partij was uit tegen Diepenheim.
Deze tegenstander was geen onbekende voor ons. Vorig jaar hadden
wij in competitieverband 2 maal gewonnen, een mooie tegenstander
om het vertrouwen weer op te pakken.
Echter de theorie en praktijk zijn niet altijd gelijk. Na 90 minuten was
de eindstand in het voordeel van Diepenheim
De tweede oefenwedstrijd werd gespeeld tegen Rhoda Raalte. Een
tegenstander met letterlijk en figuurlijk oude bekende spelers van ons
team genoot Han Vaanholt. Deze wedstrijd werd met name in de
tweede helft beslist in een terechte eindstand voor Delden 5-2.
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Het goede combinatie voetbal dat in het vorige seizoen regelmatig op
de grasmat werd gespeeld was nog ver te zoeken. Dit kan natuurlijk
gekomen zijn door het schuttersfeest die in dit weekend werd
gehouden.
Start competitie 2009/2010
Er werd al veel gesproken over de 6de klasse, kunnen wij dit niveau
aan, komen wij conditioneel te kort, is onze basis wel breed genoeg.
Allemaal vragen die je niet aan de hand van 2 oefenpotjes kunt
beantwoorden.
Een oefenwedstrijd verloren en een oefenwedstrijd gewonnen, wij
hebben de stijgende lijn weer te pakken maar het kan alle kanten op.
De eerste competitie wedstrijd tegen Bentelo 3 zal ons meer
duidelijkheid moeten geven. Met een meer verdedigende tactiek werd
de strijd tegen de noabers aangegaan.
Met een mooi afstandschot van de Streut kwamen wij verdiend op
voorsprong. Echter door een kleine inschattingsfout van onze
doelverdediger werd gemakkelijk de gelijkmaker binnen geschoten.
Helaas kon Delden 3 de wedstrijd niet in het voordeel beslissen en
werd de eindstand 3-1 voor Bentelo.
Hoe verder.
Het zal voor Delden 3 niet altijd meer zo gemakkelijk gaan als vorig
jaar. Maar als het balletje weer goed wordt rond getikt en de conditie
wordt verbeterd dan staan er mooie wedstrijden op het programma die
een positief einde kunnen hebben.
Heren met z'n allen de schouders of beter de voeten er onder!!!!
Speler Delden 5 Delden 3.
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Hallo allemaal ik ben Joris Schutte en mocht op zondag 6 september
"Pupil van de week "
zijn bij de wedstrijd S.V. Delden 1-Sportlust Vroomshoop 1.
Ik moest ongeveer een uur voor de wedstrijd aanwezig zijn en werd
ontvangen door Janny. Zij vertelde mij wat ik allemaal verwachten
kon die middag.
Eerst mocht ik in de grote bestuurskamer zitten waar de trainer aan de
spelers vertelde hoe ze de wedstrijd het beste kunnen winnen.
Daarna mocht ik helpen met het neerzetten van de pionnetjes op het
veld, die zijn nodig voor de warming up. Daarna mocht ik mee doen
met de warming up. Dit was erg leuk tussen al die grote jongens, zij
waren allemaal heel aardig tegen mij.
Toen dit klaar was gingen we weer naar de kleedkamer en daarna
weer naar buiten voor het begin van de wedstrijd. Op de middenstip
heeft mijn pappa nog een foto gemaakt met het hele elftal erop, super
cool hoor! Daarna mocht ik de aftrap doen, ik ben meteen op de
keeper afgelopen en heb de bal snoeihard in de kruising geknald.
Toen dit weer klaar was mocht ik in de nieuwe dug-out
zitten naast meneer Van Laarhoven de verzorger van het eerste maar
hij is ook de baas van SV. Delden. Omdat het zo mooi rustig was kon
hij mij van alles vertellen over het nieuwe kunstgrasveld , hij was heel
erg aardig en ik mocht van alles vragen.
Met het voetballen ging het nog niet zo goed want S.V. Delden stond
al snel op achterstand. In de rust mocht ik weer met Janny
mee , onze hele familie kreeg drinken en een bakje patat. Ik heb later
ook nog een ijsje gehad en een sleutelhanger.
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Het leek wel Sinterklaas want na de wedstrijd kreeg ik ook nog een
hele mooie bal waarmee ik bij alle spelers van het eerste elftal langs
mocht zodat zij hun handtekening er op konden zetten.

De uitslag van de wedstrijd weet ik niet meer maar ik weet wel dat ik
een hartstikke mooie middag heb gehad. Iedereen bedankt voor alles
groetjes van:
Joris Schutte.
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Grandioze opening kunstgrasveld* Donderdag 10 september is het kunstgrasveld van SV Delden
officieel in gebruik genomen.
Speciale gasten bij deze happening waren de heer Knuiman,
wethouder van de gemeente Hof van Twente en Mr. Steve McClaren,
trainer/coach van FC Twente.

Te midden van het massaal toegestroomde publiek beantwoordde
McClaren een aantal vragen van enkele jeugdspelers van SV Delden.

Een van die spelers, Vanderson Sotto da Silva, mocht namens Mr.
McClaren samen met de wethouder de openingshandeling
verrichten: het schieten op het bekende ballenbord van SV Delden.
Na de officiële opening werkten de jeugdspelers van SV Delden op
het spiksplinternieuwe kunstgras op het hoofdveld een
trainingsparcours af.
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Daarna was het, in het kunstlicht, de beurt aan de dames van SV
Delden. Zij speelden een wedstrijd tegen MVV'29, en met succes,
want het nieuwe scorebord gaf na 90 minuten duidelijk de eindstand
aan: 4-2.

De rust van de wedstrijd werd muzikaal opgeluisterd door onze buren
van muziekvereniging Amicitia.
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Ook de buren van handbalvereniging DHV en de noabers van het
Esbrook lieten zich niet onbetuigd; zij hielpen achter de bar. Al met al
zorgden zij, samen met alle andere aanwezigen, voor een
onvergetelijke avond
Het bestuur van SV Delden wil bij deze nogmaals iedereen bedanken
die deze avond mede mogelijk heeft gemaakt, en natuurlijk ook de
personen en instanties die een bijdrage hebben geleverd aan de
realisatie van het kunstgrasveld, in het bijzonder:
- B & W gemeente Hof van Twente
- projectgroep kunstgras Hof van Twente
o.l.v. Clemens Volker en Ruud van de Velde
- Berghorst drankenhandel,
- Grolsch bierbrouwerij,
- Metaalbouw Twente,
- Bolten Venneman voor het scorebord
- Gravutech voor het welkomstbord bij de ingang.

-

de vrijwilligers, de maandagmorgen-ploeg,
de dames schoonmaak-ploeg,
de sponsorcommissie en de
klus-ploegen die de afgelopen maanden op een gedreven wijze de
handen uit de mouwen hebben gestoken
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IN MEMORIAM DERK JAN TUITERT

Even leek het zo goed te gaan, in april van dit jaar was Derk Jan nog zo
positief over zijn gezondheid. Meer zorgen waren er over de
blessuregevoeligheid van Frank en vroeg zich af hoe dat straks op het
kunstgras zou gaan.
Twee zonen in SV Delden 1, zijn club en ze doen het zo goed. Altijd met
veel inzet en dat hebben ze niet van een vreemde, hij was daar best trots
op.
Derk Jan, vroeger een stoere verdediger, maar een groot voetballer is hij
niet geworden. Zijn talenten lagen ergens anders. Al op vrij jonge leeftijd
werd hij al secretaris van de club en deed zijn werk zeer accuraat. Veel
werk stak hij in het realiseren van het 3e veld oftewel een volwaardig
trainingsveld met verlichting.
Daarna als jeugdvoorzitter was hij een stuwende kracht binnen de
vereniging. Besturen zat Derk Jan in het bloed. Het was een genoegen met
hem te besturen. Soms verhitte discussies, maar gingen altijd als vrienden
uit elkaar. Het was een hecht bestuur van een hechte club en dat was mede
de verdienste van Derk Jan.
Hij nam dan ook als erelid afscheid van het bestuur en werd door de
KNVB voor zijn geweldige inzet voor de voetbalsport onderscheiden met
de zilveren waarderingspeld.
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Derk Jan ging andere dingen doen voor zijn buurtschap Esbrook, maakte
zich erg sterk voor het in stand houden van openbare lagere school in
Deldenerbroek en later het raadswerk, maar hij bleef erg betrokken bij zijn
SV Delden en je kon altijd bij hem terecht voor raad en daad.
De meeste leden kennen Derk Jan beter als de vader van Frank en Mark.
Samen met Carla en uiteraard met hun trouwe metgezellen Wim en Annet
waren zij zeer trouwe supporters van SV Delden en bijna elke
zondagmiddag te vinden aan de lijn bij het eerste team.

Spijtig natuurlijk dat Derk Jan de opening van het nieuwe kunstgrasveld
op het gerenoveerde sportpark niet meer kon meemaken.
Massaal hebben wij als vereniging afscheid genomen van een terechte
trotse man en vader die veel van zich zelf in zijn zonen terug zag maar
nooit meer aan de zijlijn zal staan.
Wij zullen hem erg missen.
Derk Jan bedankt voor alles. Carla, Frank en Carlijn, Mark en Evelien
heel veel sterkte dit verlies te dragen.
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Rohaan en Walk In spelen gelijk
Delden: Een echte hattrick scoren is niet voor een ieder weggelegd.
Het lukte Maikel van jongeren centrum Walk In. Hij passeerde drie
keer de doelman van woonvoorziening Rohaan.
Woensdag 30 september j.l.voetbalden op sportpark De Mors in
Delden de teams van Rohaan en Walk In tegen elkaar. Beide teams
hadden er echt zin in. De sportieve wedstrijd leverde geen winnaar op.
Na afloop stond er 4 tegen 4 op het scorebord. “Sfeervol, gezellig en
nog een keer” waren de geluiden na afloop.
Een aantal voetballers speelde voor het eerst een heuse lichtwedstrijd.
Dit keer op een kunstgrasveld. Een bijzondere ervaring voor de
spelers.
Achter de goals stonden de supporters van beide partijen. Zij lieten
zich luid en duidelijk horen. De supporters zorgden voor een gezellig
sfeer buiten de lijnen.
De voetballers met beperking van Rohaan speelden in juli een
wedstrijd tegen jongeren uit Goor. Nu bleek ook weer dat jongeren
met en zonder beperking prima samen kunnen sporten. Ze hielden
rekening met elkaar zonder het wedstrijd element uit het oog te
verliezen.
De twee teams droegen een nieuwe outfit. Scala zorgde voor deze
fleurige shirts die ook voor andere sportevenementen geschikt zijn.
SV.. Delden, AveleijnSDT en Scala namen gezamenlijk het initiatief
voor deze voetbalwedstrijd.
Doelpuntenmakers: Maikel 3 keer en Roy 1 keer voor Walk In. Voor
Rohaan scoorden: Rick, Frank, Rijko en Annet.
Informatie: h.klumpers@scalawelzijn.nl
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Uitnodiging
Hierbij nodigen wij alle leden en ouders van jeugdleden van harte uit
voor de
86e Algemene Ledenvergadering
van de Sportvereniging ‘Delden’,
donderdag 29 oktober, aanvang 20:30 uur,
in het clubhuis Trefhook ’n Mös.
Bestuur Sportvereniging ‘Delden’
Agenda
Agenda voor de 85e Algemene Ledenvergadering van de
Sportvereniging ‘Delden’.
1. Opening voorzitter
2. Notulen van de 85e Algemene Ledenvergadering dd. 30 oktober
2008
3. Algemeen jaarverslag van het seizoen 2008-2009
4. Project Kunstgras bij SV Delden.
Succesvol seizoen overige Senioren bij SV Delden
Groei jeugd en senioren teams
5. Stichting de Oprit
6. Financieel overzicht
a. Overzicht van de financiën seizoen 2007-2008
b. Verslag van de kascommissie
c. Voorstellen met betrekking tot de financiële huishouding en
de vaststelling van de contributie ingaande het seizoen
2008-2009
d. Vaststelling van de begroting voor het seizoen 2008-2009
e. Verslag Hart van Delden
7. Verkiezing kascommissie
- Aftredend en niet herkiesbaar is René Geerdink.
8. Aftredend en herkiesbaar is Richard Brunnekreef.
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9. Benoeming van een nieuw kascommissielid, Han Vaanholt, thans
reservelid.
- Te verkiezen een nieuw reservelid.
10.
Verslag van de Raad van Advies
11.
Verbetering accommodatie
12.
Voorstellen, mededelingen en wedstrijdzaken
13.
Bestuursverkiezing
- Aftredend en herkiesbaar zijn Marco Ezendam, Jaap Schikker.
- Eventuele tegenkandidaten voor de kiesbare vacatures dienen
voor aanvang van de vergadering bij de secretaris gesteld te zijn.
14.
Rondvraag.
15.
Sluiting

Aftredingschema van de bestuursleden
2009: Marco Ezendam, Jaap Schikker
2010: Hajo Brandt, Erwin Hoving
2011: Jos Eijsink, Hans van Laarhoven, Jan Holterman
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Geboorten
Zo klein,
Zo bijzonder.
Dankbaar en gelukkig zijn wij
Met de geboorte van op 1 augustus van:
HUG O
Marc Gerard Jan
Marc, Carmen en Isis Brinkcate,
Boterbloem 134, 7491 LD Delden.

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte
Van onze dochter
ELINE
Jenneke Anna
25 augustus 2009.
Johan Holterman en Ilse Woolderink,
Noordmolen 1,
7495 VK Ambt Delden.
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Agenda.
21-10-2009 14:00 uur
KNVB selectie
22-10-2009 14:00 uur
KNVB selectie.
24-10-2009 10:00 uur
Open Dag
27-10-2009 14:00 uur
KNVB-selectie.
29-10-2009 20:30 uur Algemene ledenvergadering
20-11-2009 20:00 uur
Kaartavond
11-12-2009 20:00 uur
Kaartavond
08-01-2010 20:00 uur
Kaartavond
09-01-2010 09:00 uur Mösbokaal zaalvoetbal-toernooi
12-02-2010 20:00 uur
Kaartavond
12-03-2010 20:00 uur
Kaartavond
23-03-2010 14:00 uur
KNVB selectie.
02-04-2010 20:00 uur
Paas-kaarten
21 oktober, 14:00 uur
KNVB selectie - Op woensdag 21 en donderdag 22 oktober
a.s. is bij ons de KNVB te gast met selectiewedstrijden voor het
Nederlands elftal voor meisjes onder de 15 jaar.
22 oktober, 14:00 uur
KNVB selectie. - Op woensdag 21 en donderdag 22 oktober
a.s. is bij ons de KNVB te gast met selectiewedstrijden voor het
Nederlands elftal voor meisjes onder de 15 jaar.
24 oktober, 10:00 uur
Open Dag - De traditionele Open Dag van SV Delden zal dit
jaar plaatsvinden op zaterdag 24 oktober. Op deze Open Dag
willen we iedereen, en zeker de jeugd, uit Delden en directe
omgeving laten ruiken aan de voetbalsport in het algemeen,
aan SV Delden in het bijzonder, en natuurlijk aan het nieuwe
kunstgras op De Mors. Nadere info volgt...
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27 oktober, 14:00 uur
KNVB-selectie. - Op dinsdag 27 oktober is de KNVB weer bij
ons te gast met een selectieteam van jongens onder de 14 jaar.
29 oktober, 20:30 uur
Algemene ledenvergadering - De algemene ledenvergadering
zal dit jaar worden gehouden op donderdag 29 oktober,
aanvang 20:30 uur. De uitnodiging, alsmede de agenda voor
deze vergadering zult u aantreffen in het clubblad van
september/oktober.
In verband met de algemene ledenvergadering zullen de
aanvangstijden van de trainingen op donderdag 29 oktober
worden vervroegd.
20 november, 20:00 uur
Kaartavond - Meer info bij de activiteitencommissie (Gerrit
Paskamp).
11 december, 20:00 uur
Kaartavond - Meer info bij de activiteitencommissie (Gerrit
Paskamp).
08 januari, 20:00 uur
Kaartavond - Meer info bij de activiteitencommissie (Gerrit
Paskamp).
09 januari, 09:00 uur
Mösbokaal zaalvoetbal-toernooi - Naar alle waarschijnlijkheid
zal het onderlinge zaalvoetbal-toernooi om de Mösbokaal in
2010 plaatsvinden op de tweede zaterdag van het nieuwe jaar:
9 januari. Traditiegetrouw overdag voor de jeugd, en 's avonds
voor de heren en dames senioren. Nadere info volgt.
12 februari, 20:00 uur
Kaartavond - Meer info bij de activiteitencommissie (Gerrit
Paskamp).
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12 maart, 20:00 uur
Kaartavond - Meer info bij de activiteitencommissie (Gerrit
Paskamp).
23 maart, 14:00 uur
KNVB selectie. - Op dinsdag 23 maart 2010 is de KNVB weer
bij ons te gast met een selectieteam van jongens onder 14 jaar.
02 april, 20:00 uur
Paas-kaarten - Meer info bij de activiteitencommissie (Gerrit
Paskamp).
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IN MEMORIAM DINIE DE JONG
Lief, vrolijk, eerlijk en sterk.
Zo omschreef de familie het karakter van Dinie. En zo hebben ook wij
Dinie leren kennen.
Als clubvrijwilligster kon je altijd een beroep op haar doen, het
woordje ‘nee’ kende zij niet en was daardoor vele zondagen met veel
plezier en humor in de keuken van ons clubhuis aan het werk.
Haar humor bleef binnen de club niet onopgemerkt. Zo nodigde de
activiteitencommissie haar uit deel te nemen als jurylid op de laatste
playbackavond. Met haar gortdroge opmerkingen kreeg zij de lachers
op haar hand. Mede door haar bijdrage was deze avond een groot
succes.
Het verenigingswerk van Dinie bleef niet beperkt tot alleen onze club.
Op vele fronten was Dinie in de Deldense gemeenschap actief en
iedereen kon een beroep op haar doen. Dat zij in Delden erg werd
gewaardeerd bleek wel uit de massale opkomst tijdens de avondwake.
Helaas kwam aan haar leven te vroeg een einde.
Wij zullen haar missen, Dinie bedankt voor alles.
Herman, Marcel, Natasja en Jan en kleinkinderen heel veel sterkte met
dit verlies
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ALLURE
ALU BOUW
AUTO RENT
TWENTE
AZP TWENTE
BAAKE
BARG VAN DE
BELTMAN
BERENDS NAAFS
BLEKKENHORST
BOENSMA
BOER DE
WOLTER
BOLTEN VENNEMAN
BOSCH
BRAAKHUIS
BREUKERS
BREUMAF
BRUINS
C & S
CAMPING MOOI
DELDEN
CATTIER
D.A.M.
DAKTECHNIEK
TWENTE
DE BOEMEL /
LOKATE
DE HAGMOLL
DE JONG

BORDSPONSOREN.
HAIR & BEAUTY
KOZIJNEN
AUTO - VERHUUR

DELDEN
HENGELO
HENGELO

AUTO ZORG PLAN
ELECTRA
CARROSSERIE - BEDRIJF
MECHANISERING
MAKELAARDIJ

DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGELO
GOOR

INTERIEUR VERZORGERS
RIJSCHOOL
MACHINE KONSTRUKTIEBEDRIJF
STRAATWERKEN

DELDEN
DELDEN
ENSCHEDE
DELDEN

RECYCLING
JUWELIER &
GOUDSMEDEN
GRONDVERZET BEDRIJF
MACHINEFABRIEK
DANCING PARTYCENTRUM
GELUIDSTECHNIEK
FAM. BEUMER

DELDEN
DELDEN

HOVENIERS - BEDRIJF
AUTO - MATERIALEN
LOODGIETERS

DELDEN
DELDEN
DELDEN

SPORT CAFÉ

DELDEN

CAFÉ - RESTAURANT
DAKBEDEKKINGEN /
KLUSSEN

BENTELO
DELDEN
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HAAKSBERGEN
HENGELO
SAASVELD
DELDEN
DELDEN

DE JONG THOM VOLVO - HYUNDAI
GARAGE
DE RUSTENDE
RESTAURANT
JAGER
DE SPAR
SPAR - PRODUCTEN
DE
AANHANGER STROOKAPPE
VERKOOP/HUUR
DE
GARAGE - BEDRIJF
VOSSENBRINK
DONKER
CULTUURTECHNIEK
DUSSELDORP
GRONDVERZET BEDRIJF
ESHUIS
BOUW - MATERIALEN
FEIJTEN
AUTOBEDRIJF - VOLVO
FEMI'S
RESTAURANT
GERRITSJANS
INSTALLATIE - BEDRIJF
GERRITSJANS & MAKELAARDIJ
KAMP
GOLDEN - CITY CHINEES RESTAURANT
GRAVUTECH
SPORTVELDEN RECLAME
HEBO
KOZIJNEN
HENGSTMAN & ASSURANTIE
PARTNERS
PROFESSIONALS
HENSEN
HANDELS ONDERNEMING
HOBBELINK
KANTOOR - MEUBELEN
HOEK /
VERKEERS - SCHOOL
AVERDIJK
HOF WEEK
DRUKKERIJ / WEEKBLAD
BLAD
HONG - KONG
RESTAURANT
HOOGSPEL
CAFÉ - RESTAURANT
JANSEN DE
BOUW - BEDRIJF
JONG
K&N
DRIVE - IN SHOW
KEIZER
SCHILDERS - BEDRIJF
KOLENBRANDER GRONDVERZET BEDRIJF
48

DELDEN
BENTELO
BORNERBROEK
DELDEN
DELDEN
HENGELO
BORNE
HENGELO
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGEVELDE
HENGEVELDE
DELDEN
BORNE
HENGELO
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGELO
DELDEN
HENGEVELDE
ZENDEREN

KROOSHOOP
LAMERS
LAMMERSEN
LEFERINK
LENFERINK
LENTELINK

BLOEMEN - CENTRUM
HUISHOUD - ARTIKELEN
BOUW - BEDRIJF
SCHOENEN
CAFETARIA
SCHILDERS VERFSPECIALIST
MEEN
BROOD - BANKET
MEIER HORECA HORECA SERVICE
MERCOM
CONTAINERS TRANSPORT
MOEKOTTE
ELECTRO - TECH - BURO
MORSSINK
BOUW - MATERIALEN
MULTI - IP
AUTOMATISERING
MUTA SPORT
TEAMSPORT SPECIALIST
NECO
KRAAN - VERHUUR
NEW YORK
EMPIRE NEW YORK
NOBBENHUIS
TEXTIEL - HANDEL
OTTEN VAN
TIMMER - BEDRIJF
OTTENSCHOT
LETSELSCHADE
OUDE NIJHUIS
BILJART - HANDEL
OUDE
RIETDEKKERS - BEDRIJF
WESSELINK
PCH
PARKEERSERVICES
DIENSTENGROE
P
PEPER JOHN
INSTALLATIE - BEDRIJF
RABOBANK
BANK - ZAKEN
CENTRAAL
TWENTE
ROKRAMIX
BETON - CENTRALE
RUESINK
PEUGEOT DEALER
RUPERT
ACCOUNTANTS &
FISCALISTEN
SCHOLTEN
CONSTRUCTIE - BEDRIJF
SIEMAR
ZONWERING
SMITTIES
DE HARLEKIJN
EETCAFÉ
SPECKMANN
KAPSALON
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DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGEVELDE
DELDEN
HENGELO
GOOR
ENSCHEDE
DELDEN
ENSCHEDE
ALMELO
NEEDE
HENGELO
DELDEN
DELDEN
HENGEVELDE
DELDEN
AMBT - DELDEN
ARNHEM
DELDEN
DELDEN
ENSCHEDE
GOOR
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN

STAALBOUW
TWENTE
TEN DAM

STAALPRODUCTEN

INSTALLATIE GEREEEDSCHAPPEN
TEN
AANNEMER VREGELAAR
BOUWBEDRIJF
TER AVEST
BROOD - BANKET
TER BRAAK
OPTIEK
TER DOEST
TOURINGCARS
TER HORST
SCHILDERS - BEDRIJF
TSN THUISZORG THUISZORG SERVICE
NEDERLAND
UNIVÉ OOST
VERZEKERINGEN
VAN LOON
MANNEN - MODE
VANEKER
SPORT - ARTIKELEN
VEHOF
INSTALLATIE - BEDRIJF
VINCENT
ZON - WERING
VOS
BOUW - AANNEMINGSMIJ
WAPEN VAN
RESTAURANT
BECKUM
WAPEN VAN
HOTEL
DELDEN
WESTERHOF
KAAS - HANDEL
WOLD
INSTALLATIE - BEDRIJF
WONING VAN
FIETSEN - HANDEL
DER
ZIEL
SCHILDERS - BEDRIJF
ZUITHOF
AUTOBEDRIJF
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DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGELO
HENGEVELDE
DELDEN
ALMELO
DELDEN
DELDEN
HENGELO
DELDEN
HENGELO
DELDEN
BECKUM
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DIEPENHEIM
BORNERBROEK

