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Contactinformatie
Clubhuis “Trefhook ’n Mös”
De Mors 5
7491 DZ Delden
website: www.svdelden.nl

074-3762598

Secretariaat Marco Ezendam
Odinksveld 8
7491 HD Delden
secretaris@svdelden.nl

074-3762029

Ledenadministratie Sylvia Vaanholt Morsweg 30
7491 ZE Delden
sylvia.vaanholt@home.nl

06-41630163

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
7491 HD Delden
secretaris@svdelden.nl

074-3762029

Penningmeester (financieel beheer, vice-voorzitter)
Erwin Hoving Bergweg 27
7557 BS Hengelo
penningmeester@svdelden.nl

06-16148264
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Wedstrijdsecretaris (wedstrijdzaken, website, clubblad)
Jan Holterman Ranninkstraat 11
7491 ZP Delden
wedstrijdsecretaris@svdelden.nl

06-23309011

Bestuurslid jeugd (voorzitter jeugdcommissie)
Jos Eijsink Schoolstraat 2c
7495 TC Ambt Delden
j.eijsink@hetnet.nl

074-3764433

Bestuurslid algemene zaken (w.o. activiteiten)
Hajo Brandt
Dekkersveldweg 4
7495 PS Ambt Delden
info@carbo.nl

074-3494830

Bestuurslid accommodatie (gebouwen, velden, materialen)
Jaap Schikker Schietbaan 15
074-3762130
7491 HC Delden
j.schikker@ziggo.nl

Clubbladcommissie
Henk ter Hofsté
53463919
7491 EG Delden

Wilhelminastraat 6

074-3762539 / 06-

Gerrit Seppenwoolde
7555 WK Hengelo

Rijnstraat 40
gseppenwoolde@home.nl

Hans Klumpers
7491 ZH Delden

Noordwal 15
074-3762933
klumpers_15@hotmail.com

Maarten Klumpers
7491 ZH Delden

Noordwal 15
074-3762933
maarten_klumpers@hotmail.com

clubblad@svdelden.nl
074-2423827

Aanspreekpunten overige commissies
Jeugdcommissie
Jos Eijsink
Schoolstraat 2c
7495 TC Ambt Delden
j.eijsink@hetnet.nl
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074-3764433

Wedstrijdsecretariaat
Jan Holterman senioren Ranninkstraat 11
06-23309011
7491 ZP Delden
wedstrijdsecretaris@svdelden.nl
Henk ter Hofsté jeugd Wilhelminastraat 6 074-3762539 / 06-53463919
7491 EG Delden
secretaris-jeugd@svdelden.nl

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
7555 WK Hengelo

Rijnstraat 40
gseppenwoolde@home.nl

074-2423827

Activiteitencommissie
Dick ter Kulve
7622 LS Borne

Cuba 5
d.ter.kulve1@kpnplanet.nl

074-2671860

Sponsorcommissie
]Jan Brinkcate Sperwerstraat 9
074-3761900
7491 ZN Delden j.brinkcate@kpnplanet.nl

Raad van Advies
Gerrit Seppenwoolde
7555 WK Hengelo

Rijnstraat 40
gseppenwoolde@home.nl
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074-2423827

Van de redactie.

D

e kalender geeft medio maart aan. Blijkbaar heeft de naderende lente
invloed op een heleboel dingen. We kunnen constateren dat de
mensen waarneembaar opgewekter en actiever zijn.
Op de Mors zijn de velden gelukkig weer groen gekleurd en er worden
weer wedstrijden gespeeld. In het clubhuis vinden voorbereidingen plaats
voor allerlei activiteiten.
Ook is er een toenemende belangstelling voor ons nieuwe kunstgrasveld
van buurtverenigingen, KNVB jeugdselecties en trainingen van het
Nederlands dames elftal.
Fijn dat we jullie kunnen meedelen dat onze Möspraot redactie uitgebreid
is met 3 dames tw. Evelien Eijsink , Marlin Otten en Tineke Pluigers.
Welkom dames , we hopen dat jullie met veel plezier een bijdrage willen
leveren aan ons clubblad om dit nog mooier te maken.
Een heuglijk moment was ook het verschijnen van onze nieuwe SV
Delden Presentatiegids en ……. samengesteld door eigen “ blauw/gelen”.
Dat is iets waar we als club best trots op mogen zijn! Fijn voor alle
medewerkers aan deze uitgave is, dat er zoveel positieve reacties
zijn.
Terug naar ons reguliere clubblad van april 2010. De redactie wil een
compliment geven aan allen die een bijdrage in de vorm van een leuk
stukje of een foto heeft willen leveren.

We hebben nog niet vaak meegemaakt , dat hiermee een volledig blad
gevuld kan worden.

Omdat we ons moeten houden aan een maximum aantal bladzijden ,
kunnen enkele rubrieken dit keer niet opgenomen worden.
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In deze uitgave vinden jullie:
- Bestuursmededelingen over G-voetbal en woensdagmiddag
activiteiten
- Verslag uitstapje van de F-jes naar de Grolsch Veste
- Onze E-meiden gingen bowlen
- Een verslag van onze denderende Play Back avond
- Bezoek E3 meiden naar damesinterland Nederland-Slowakije in
Almelo
- Paas activiteiten jeugd
- Diverse leuke foto’s.
Veel lees- en kijkplezier.

De redactie.
P.S. Kopij voor het volgende clubblad graag inleveren voor 15 mei a.s. bij
Henk ter Hofsté, mailadres: clubblad@svdelden.nl.
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Vanuit de bestuurskamer:

300

e Lid SV Delden

In de vorige melden we het dat de aanmelding van het 300e lid van SV
Delden, een uniek mijlpaal in de geschiedenis van de vereniging, nabij
was. Inmiddels hebben we ons 300e lid ook daadwerkelijk mogen
verwelkomen: Teun Morsink.
Teun is samen met de andere pupillen in het zonnetje gezet. Daarbij kreeg
hij een mooie taart aangeboden door Jos Eijsink.

Opbrengst grote clubactie

De grote clubactie heeft eind 2009 maar liefst € 2.700,- opgeleverd. Dit is
mogelijk gemaakt door de grote inzet van jullie, (jeugd)leden van SV
Delden. Onze dank hiervoor. Het bestuur heeft besloten dat het bedrag
wordt ingezet voor de jeugd. Daarbij moeten we nog afspraken maken
voor welke doelen het bedrag wordt gebruikt.
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Nacht van Delden
De Nacht van Delden is een jaarlijks
terugkerend evenement dat inmiddels niet meer
is weg te denken van de diverse Deldense
activiteiten.

In 2011 mogen we zelfs een jubileumjaar noteren, 10 jaar Nacht van
Delden. Reden dus om hier extra aandacht aan te geven en een dijk
van een programma neer te zetten!
Al 10 jaar lang word “de Nacht” georganiseerd door de Stichting
Meifeesten. Samen met de diverse verenigingen en sponsoren kunnen
we er elk jaar weer een succes van maken.
De opbrengsten van de Nacht gaan naar de diverse Deldense
verenigingen, dus de inzet en hulp van de leden van de verenigingen
word gewaardeerd middels een financiële bijdrage in de clubkas. Deze
bijdrage is voor veel verenigingen een welkome aanvulling op de
begroting. Te gebruiken voor bv een bijdrage in nieuwe verlichting,
sportmiddelen, verbouwing/ aanpassing van de sportaccommodatie of
wellicht een andere goede invulling.
Om ook op langere termijn de Nacht van Delden te kunnen blijven
organiseren zijn we op zoek naar enkele enthousiaste, actieve mensen
die ons willen ondersteunen bij de organisatie. Uiteraard doe je dit
niet voor niets, de opbrengsten komen dan ook weer ten goede aan de
verenigingen!
Mocht je dit wat lijken , neem dan contact op met de Stichting
Meifeesten, dit kan per email: info@nachtvandelden.nl of per
telefoon; John van Otten, tel. 06 54 90 36 50 of 0547 – 276 990
Vanzelfsprekend kun je vrijblijvend contact opnemen voor nadere
info en wat het precies gaat inhouden. Check voor meer info:
www.nachtvandelden.nl
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Kinderen met een beperking (G-voetbal) bij SV Delden

J

ongeren met een beperking kunnen in de nabije toekomst ook bij SV
Delden voetballen. Het bestuur van SV Delden heeft samen met
SCALAwelzijn het initiatief genomen om een team voor mensen met
een beperking te formeren In de voetballerij wordt dit G-voetbal genoemd.
SV Delden heeft een meer dan uitstekende accommodatie ter beschikking
voor dit team.
De komende tijd gaan we de belangstelling polsen. Ook zoeken we voor
dit team begeleiders. Het is natuurlijk een geweldige uitdaging om samen
met de jongeren er iets moois van te maken. Wanneer precies wordt gestart
hangt af van het aantal voetballers dat zich opgeeft. Deelnemers kunnen
zich opgeven bij Hans van Laarhoven per email via www.svdelden.nl
Ook begeleiders kunnen zich bij hem via dit e-mailadres hem opgeven.
Op 26 april om 20.00 uur is er in ons clubhuis een informatieavond voor
belangstellenden. We sluiten de avond af met een drankje en hapje.
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Geboorte
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De meiden van E3 gingen op 20 februari bowlen bij Yip’s in Hengelo.

M

et twee auto’s, 9 meiden en twee vaders ( Leiders ). vertrokken we
om 16.00 uur vanaf SV Delden.

We gingen naar binnen en werden meteen geholpen: we mochten meteen
naar de bowlingbaan. Grote en kleine clownschoenen, iedereen paste wel
een paar schoenen.
De bowlingbaan was helemaal versierd met lampjes en iedereen had heel
veel lol. De bedienden waren heel aardig en we kregen een hele kan met
drinken dat we zelf mochten inschenken, net zoveel als we zelf wilden.
Je mocht ongeveer 12 keer gooien,
Daarna gingen we eten, je mocht kiezen uit kipnuggets , frikadel en een
kroket. Alleen weet onze Leider Gerard Laarhuis niet hoe je een frikadel
moet eten .Hij at de frikadel of het een haring was ,wel grappig hoe hij
deed. Het was heel erg lekker.
Daarna is bekend gemaakt wie er had gewonnen: eerste was Danique,
tweede Anne en als derde Yvet.
Kortom dit uitje was super gezellig en hopelijk gaan wij nog een keer
samen wat doen.
Groetjes, de theeleuten
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Pupil van de week.

H

allo, ik was zondag pupil van de week

Ik heb een erg leuke dag gehad, ik vond de scheidsrechter
ook heel erg aardig, Ik heb een heel mooi vaantje van hem
gekregen,
Ik vond het leuk dat ik een muntje mocht opgooien om te kijken wie er
mocht beginnen en natuurlijk heb ik een doelpunt gemaakt, dat vond ik
wel goed.
Jammer dat SV Delden heeft verloren, dat vond ik wel stom!!! maar ome
Marthijn voetbalde wel heel goed,
Ik heb echt een leuke dag gehad, en ben heel erg blij met het vaantje,
Die hangt voor mijn slaapkamer raam, en het certificaat ook!!
Met de bal voetbal ik elke dag, zodat ik net zo goed word
als ome Marthijn.
Heel erg bedankt voor de leuke dag,
Groetjes,
Damian Zweepe
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SV Delden start met naschoolse activiteit op de woensdagmiddag.

SV

Delden streeft er naar om op woensdag 19 mei van 13.30 tot
15.30 uur op Sportpark de Mors te starten met de sport en spel
inloopmiddag (wekelijkse activiteit dus elke woensdag) voor de Delden
schooljeugd van negen tot en met veertien jaar. Het bestuur van SV.
Delden vindt het erg belangrijk om ook activiteiten te organiseren die niet
alleen met voetbal te maken hebben. De accommodatie leent zich
uitstekend voor andere sporten en/of spelvormen. Er is een kunstgrasveld,
een clubhuis en goede kleedruimtes. Kortom de jeugd van Delden kan zijn
hart ophalen.
Het idee van de woensdagmiddag komt voort uit de vele
huiskamergesprekken die in het kader van het Woonservicegebied in de
Vogelbuurt en Peppelaar zijn gehouden.
Samen met SCALA-welzijn en het bestuur van SV Delden is het initiatief
genomen om te komen tot de inloop. Ervaren vrijwilligers van onze
vereniging reageerden enthousiast op het verzoek als gastheer/beheerder
te fungeren. De sportieve leiding is in handen van een mix van
vrijwilligers en stagiaires.
Het programma voor de woensdagmiddag bestaat uit sporten op het
kunstgrasveld (waaronder natuurlijk ook voetbal) Daarnaast wordt in de
keuken een gezond hapje bereid. Ook hierbij worden de jongeren
betrokken. Het bestuur van SV Delden zoekt nog vrijwilligers die deze
middag mede gestalte willen geven. Vooral voor het sportgedeelte zijn er
nog jongens, meisjes, dames en of heren nodig
Als je inderdaad mee gaat helpen zorgt de SV Delden voor jouw sportieve
outfit incl. schoenen.
Opgave per email adres (te vinden op website www.svdelden.nl
bij Jos Eijsink (jeugdvoorzitter) of Hans van Laarhoven (voorzitter)
OP MAANDAG 26 APRIL IS ER EEN INFORMATIEAVOND OVER
DE SPORT EN SPEL INLOOPMIDDAG IEDEREEN IS WELKOM IN
ONS CLUBHUIS OM 20.00 UUR. HEB JE BELANGSTELLING KOM
DAN! AFSLUITING ONDER GENOT VAN DRANKJE/HAPJE.
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D

insdagmiddag 23 febr. was het dan zover, HET uitje van de F1 en de
E2.
Om 15.15 vertrokken we vanaf sportpark`De Mors`richting Enschede.
Bij de Grolsch Veste aangekomen was de stemming al opperbest.
Bij de nieuwe hoofdingang werden we gecheckt en we kregen als
begeleider dezemiddag, JAN!
Jan nam ons mee naar de zogenaamde MIXZONE,hier komen de
thuisspelende partij en de tegenpartij elkaar de eerste keer tegen voor ze
het veld opgaan.Vanaf daar gingen we met Jan naar de kleedkamer.
Dit bleek na een kort gesprekje van Jan de kleedkamer van de tegenstander
tezijn(heel grauw en grijs,geen sfeer!)
Hier werd een korte introductiefilm gedraaid over het succes van FC
Twente. Na de film werden we door Jan meegenomen naar buiten ,in het
stadion bekeken we de WALL OF FAME.
Dit zijn allemaal tegeltjes gemaakt door de supporters van vak-P.(gekocht
door fans in de fanshop)
Hierna gingen we naar de ECHTE kleedkamer.
Een en al pracht en praal,luxe stoeltjes ,Bad(8000 liter) ,douches en
toiletten. Na wat uitleg van Jan gingen we een gang door waar allemaal
foto`s van de huidige selectie(25) hingen en foto`s van spelers die
minimaal 1 keer in de selectie hebben meegespeeld.(270)
Jan nam ons weer mee naar de kleedkamer en in een ruimte hiernaast
gingen we gatschieten op Boschker!!!
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Alleen Pascal(trainer E2)wist te scoren.
Na een luid applaus nam Jan ons mee naar de tweede etage.
Hier kregen we de eetzaal te zien en daarna de bestuurskamer(prachtig
gewoon!) Vanaf daar naar de super de Luxe skybox!$$$$$$$$$$$$$$$.
Met de lift gingen we naar de nieuwe tweede ring en de jongens mochten
helemaal naar boven,wat een prachtig uitzicht op het stadion!
Onderweg had Jan steeds vragen gesteld en voor elk goed antwoord
kregen we een kaart met een letter.
In de MIXZONE moesten we de letters in de goede volgorde leggen .
Na wat gepuzzel kwam het goede antwoord te voorschijn,SUPPORTERS
VAK-P. Als beloning nam Jan ons mee naar de schatkist.
Maar deze zat op slot en Jan wist niet waar de sleutel was.
We moesten toen op de tribune zoeken naar de sleutel.
De sleutel werd al snel gevonden en de schatkist kon worden geopend.
Allemaal een lekker zakje chips en een mooie sleutelhanger van de
GrolschVeste.
Nadat we Jan allemaal persoonlijk hadden bedankt vertrokken we nog naar
decafetaria. We hadden nog wat geld over en na wat handelen kregen we
allemaal patat met een kroket of frikandel.
Al met al een zeer geslaagd uitje.
Alle betrokkenen nogmaals onze dank!
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Play Back Show: een groot Succes.

D

e ‘Jacksons’ zijn de grote winnaar geworden van de Playbackshow
van SV Delden, vrijdagavond 19 maart in het clubhuis op De Mors.
Het publiek was in groten getale opgekomen en terecht, want organisatie
en artiesten hadden kosten noch moeite gespaard om er een professioneel
avondje top-entertainment van te maken.

De jury-leden Henk-Jan Smits (Benno Nobbenhuis), meneer De Bok
(Hans Raanhuis), de Diva’s (Annemarie Oonk en Gea Otten) en Kim
Holland (Wim Holterman) voorzagen alle acts van vermakelijk
commentaar en stonden daarna voor de opgave om uit alle optredens de
drie besten aan te wijzen. Voorwaar geen eenvoudige opgave, want de
optredens waren erg divers en het playback-niveau was hoog.
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Het spits werd afgebeten door Sanne Rodermond en Ilanit en Naomi
Heutink. Het aanstekelijke ‘Brand new day’ van The Wiz Stars, met veel
show, zang en dans, bracht de stemming bij het publiek er meteen al goed
in.
Vier schaars geklede dames probeerden in de hierop volgende ‘Eerste
Zumba-les’ hetzelfde dans-niveau te halen. De koddige zwaarlijvigheid
van Nicole Heuten, Moniek Morsink, Ilona Stokkentreeff en Sandra
Brunnekreef maakte dit helaas onmogelijk, hetgeen in de zaal tot de
nodige hilariteit leidde.
De heupwiegende dames van Frizzle Sizzle, in schattige rieten rokjes,
bevestigden het nog maar eens :‘Alles heeft een ritme’.
Opmerkelijk genoeg bleek naast Tom Sueters, Timo Gerritsjans en Coen
Witteveen met name Delden 1 aanvoerder Mark Tuitert er een geheel
eigen ritme op na te houden.
Na deze energieke optredens door drie damesgroepen zorgde ‘Bruce
Springsteen’ voor een moment van bezinning. Het ‘The River’ werd door
Arnold Oolbrink, inclusief mondharmonica, perfect geplaybackt. Na dit
gevoelige nummer konden ook de liefhebbers van piratenmuziek hun hart
ophalen, bij de act van de ‘Brookse Boys’. Na het optreden van Gerrit
Naafs, Arjan Laarhuis, Bert Morsink, Henri Heuten en André Spikkert kan
het niet anders dan dat het ‘Brommerlied’ met stip zal stijgen in de
vaderlandse hitparade.
De slot-act voor de pauze was voor Erwin Geerdink en Richard
Brunnekreef, die als René van der Gijp en Johan Derksen het nodige
commentaar gaven op het wel-en-wee op en om de Deldense
voetbalvelden.
Spreekstalmeester Sander Pelle greep de pauze aan om in de huid te
kruipen van André Hazes. Vanzelf dat ‘Met bloed, zweet en tranen’ en ‘De
vlieger’ in het clubhuis luidkeels met Sander werden meegezongen.
Na deze karaoke-act was het weer tijd voor playback van het hoogste
niveau.
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Mede door de uitstekende grime van Joke Paskamp konden Colin Neuber,
Bart Freriksen, Martijn Vriezekolk en Daan Wender een perfecte imitatie
neerzetten van ‘Kiss’, natuurlijk met ‘I was made for loving you’, inclusief
gitaren en mini-drumstel.
Ook Heidi van Laarhoven, Sylvia Vaanholt, Marianne Wold, Belinda
Brandt en Astrid Schutte deden oude tijden herleven. Schitterend uitgedost
playbackten zij een swingende medley van de ‘Jacksons’.
De dames Nienke Rupert, Eline Eijsink, Marieke Jannink, Monique
Rouweler en Tineke Pluygers brachten, na een rustige start in nonnenoutfit, eveneens een swingend nummer op de planken. Wel jammer dat het
geluid bij ‘I will follow him’ uit de film ‘Sister Act’ af en toe haperde.
De ‘Toppers’ Hajo Brandt, Han Vaanholt en Wim Wold zorgden met de
‘Jordaan medley’ voor een knallend voorlaatste optreden. Hans Pots, Henk
van Geenen, Martin Wardenburg en Herman de Jong brachten als Shantykoor tot slot de stemming in de zaal tot ongekende hoogte.
Na kortstondig doch rijp beraad kon de jury aan het eind van de avond de
prijswinnaars bekend maken. De derde plek was voor ‘Kiss’, plaats twee
was voor de ‘Brookse Boys’ en de onbetwiste winnaars waren volgens
jury-voorzitter Henk-Jan Smits de ‘Jacksons’, die natuurlijk de winnende
act nogmaals mochten opvoeren.
Ook hierna bleef het nog even zeer gezellig in het clubhuis op De Mors.
SV Delden kan terugzien op een zeer geslaagde playbackavond en is
hiervoor behalve aan de organisatoren en de artiesten dank verschuldigd
aan de heren van DKV Zwart Wit achter de bar en aan de sponsors van
deze avond: Nobbenhuis ondermode, Klussenbedrijf De Jong, eetcafé
Smitties-De Harlekijn en softwarebedrijf IT-4-elements en niet te vergeten
Joost van de K&N drive-in show.
Zie voor de volledige fotoreportage onze website:> joepekee.>fotoreportages.

De winnaars!
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Nederlandse Leeuwinnen te gast.

T

er voorbereiding op de belangrijke interland tegen Slovenië in het
kader van de kwalificatie voor de W.K. Dames in Duitsland 2012,
was het Nederlands Damesteam op trainingskamp in het Aparthotel in
Delden ter voorbereiding op deze interland, van 23 t/m 27 maart. Deze
wedstrijd werd op 27 maart j.l. gespeeld op het kunstgras van het Polman
Stadion in Almelo, de thuishaven van Heracles Almelo.
Om aan het kunstgras te wennen maakten de Nederlandse Leeuwinnen
graag gebruik van ons kunstgrasveld.
Dit gaf nog een heleboel gedoe want er werden langs het hele veld
reclameborden geplaatst van de sponsoren van de K.N.V.B. Zie
onderstaande foto’s.

In aansluiting hierop hebben 25 dames en hun trainers de interland tegen
Slovenië , die werd gespeeld werd in het Polman Stadion in Almelo, deze
wedstrijd bezocht. De dames van het E-elftal hebben vooraf wel even
gedineerd bij Sanne.
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Paasactiviteit bij SV Delden.

O

p woensdagmiddag 31 maart werd er bij voetbalvereniging SV
Delden weer het jaarlijkse paasfeest voor de jongste jeugd
georganiseerd.
De kinderen van de teams F1, F2, F3 en de welpen hadden een uitnodiging
gekregen om hieraan deel te nemen 31 kinderen gaven gehoor aan de
uitnodiging om hieraan deel te nemen. De activiteiten bestonden uit een
speurtocht, waarin verschillende opdrachten, o.a. eier-race,
schapenscheren, paaseieren tekenen, uitgevoerd moesten worden.
De opdrachten werden enthousiast begeleidt door de voetbalmeiden van
het E-team.
Aan het eind van de speurtocht was er het welbekende paaseieren zoeken.
Er was een extra spannend element ingebracht bij het paaseieren zoeken,
want de paashaas, die speciaal voor deze paasactiviteiten naar SV Delden
was gekomen, had twee gouden eieren verstopt. Na enig speurwerk
vonden Naomi Vossebeld en Jordy Spikkert de gouden eieren. Hun
zoektocht naar de gouden eieren, werd beloond met een mooie leren bal.
Het groepje kinderen dat de speurtocht had gewonnen, werd ook beloond
met een leuke attentie.
Dit paasfeest voor de jongste jeugd werd een groot succes, mede door de
inzet van de vrijwilligers en ook het weer was ons gelukkig goedgezind,
want de hele middag scheen de zon volop al was de wind wel hinderlijk
aanwezig.
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De Agenda.
03-05-2010 20:00 uur Vergadering bestuur
11-05-2010 20:30 uur Vergadering jeugdbestuur.
22-05-2010 10:00 uur Toernooi E-meisjes
22-05-2010 10:00 uur Open Dag
26-05-2010 20:00 uur Vergadering bestuur
05-06-2010 13:00 uur Kind - ouder dag
17-08-2010 19:00 uur Start bekercompetitie 2010
03 mei, 20:00 uur
Vergadering bestuur - Nadere informatie bij Marco Ezendam.
11 mei, 20:30 uur
Vergadering jeugdbestuur. - Inlichtingen bij Henk ter Hofsté
22 mei, 10:00 uur
Open Dag - Onze jaarlijkse Open Dag wordt dit jaar gehouden op
zaterdag 22 mei a.s. Nadere informatie volgt.
22 mei, 10:00 uur
Toernooi E-meisjes - Evenals afgelopen jaar organiseert de
jeugdcommissie weer een E-meisjes toernooi. Nadere informatie volgt.
26 mei, 20:00 uur
Vergadering bestuur - Nadere informatie bij Marco Ezendam.
05 juni, 13:00 uur
Kind - ouder dag - Op zaterdag 5 juni 2010 vindt weer de kind - ouder
dag plaats. Nadere info volgt.
17 augustus, 19:00 uur
Start bekercompetitie 2010 - 2011
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ALLURE
ALU BOUW
AZP TWENTE
BAAKE
BARG VAN DE
BELTMAN
BERENDS - NAAFS
BLEKKENHORST
BOENSMA
BOER DE WOLTER
BOLTEN VENNEMAN
BOOM & TUIN
BOSCH
BRAAKHUIS
BREUKERS
BREUKERS
BREUMAF
BRUINS
C&S
CAMPING MOOI
DELDEN
CATTIER
D.A.M.
DAKTECHNIEK
TWENTE
DE BOEMEL /
LOKATE
DE HAGMOLL

BORDSPONSOREN
HAIR & BEAUTY
DELDEN
KOZIJNEN
HENGELO
AUTO ZORG PLAN
DELDEN
ELECTRA
DELDEN
CARROSSERIE DELDEN
BEDRIJF
MECHANISERING
HENGELO
MAKELAARDIJ
GOOR
INTERIEUR DELDEN
VERZORGERS
RIJSCHOOL
DELDEN
MACHINE KONSTRUKTIEBEDRIJ ENSCHEDE
F
STRAATWERKEN

DELDEN

HOVENIERS &
BOOMVERZORGING
RECYCLING
JUWELIER &
GOUDSMEDEN
GRONDVERZET BEDRIJF
SCHILDERSBEDRIJF
MACHINEFABRIEK
DANCING PARTYCENTRUM
GELUIDSTECHNIEK

HENGELO /
GOOR
DELDEN

FAM. BEUMER

DELDEN
HAAKSBERGEN
DELDEN
HENGELO
SAASVELD
DELDEN
DELDEN

HOVENIERS - BEDRIJF DELDEN
AUTO - MATERIALEN DELDEN
LOODGIETERS

DELDEN

SPORT CAFÉ

DELDEN

CAFÉ - RESTAURANT BENTELO
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DAKBEDEKKINGEN /
DELDEN
KLUSSEN
VOLVO - HYUNDAI
DE JONG THOM
DELDEN
GARAGE
DE RUSTENDE JAGERRESTAURANT
BENTELO
DE SPAR
SPAR - PRODUCTEN
BORNERBROEK
AANHANGER DE STROOKAPPE
DELDEN
VERKOOP/HUUR
DE VOSSENBRINK
GARAGE - BEDRIJF
DELDEN
DONKER
CULTUURTECHNIEK HENGELO
GRONDVERZET DUSSELDORP
BORNE
BEDRIJF
ESHUIS RAAB
BOUW - MATERIALEN HENGELO
KÄRCHER
AUTOBEDRIJF FEIJTEN
DELDEN
VOLVO
FEMI'S
RESTAURANT
DELDEN
INSTALLATIE GERRITSJANS
DELDEN
BEDRIJF
CHINEES GOLDEN - CITY
DELDEN
RESTAURANT
SPORTVELDEN HENGEVELDE
GRAVUTECH
RECLAME
HENGSTMAN &
ASSURANTIE
DELDEN
PARTNERS
PROFESSIONALS
HANDELS HENSEN
BORNE
ONDERNEMING
HET WITTE PAARD HOTEL - RESTAURANT DELDEN
KANTOOR HOBBELINK
HENGELO
MEUBELEN
HOEK / AVERDIJK
VERKEERS - SCHOOL DELDEN
DRUKKERIJ /
HOF WEEK BLAD
DELDEN
WEEKBLAD
HOFSTEDE & KAMP MAKELAARDIJ
DELDEN
HONG - KONG
RESTAURANT
DELDEN
HOOGSPEL
CAFÉ - RESTAURANT DELDEN
JANSEN DE JONG
BOUW - BEDRIJF
HENGELO
K&N
DRIVE - IN SHOW
DELDEN
KEIZER
SCHILDERS - BEDRIJF HENGEVELDE
DE JONG

23

KOLENBRANDER
KROOSHOOP
LAMERS
LAMMERSEN
LEFERINK
LENFERINK
LENTELINK
MEEN
MEIER HORECA
MERCOM
MOEKOTTE
MORSINK
MORSSINK
MULTI - IP
MUTA SPORT
NECO
NEW YORK
NOBBENHUIS
OTTEN VAN
OTTENSCHOT
OUDE NIJHUIS
OUDE WESSELINK

GRONDVERZET ZENDEREN
BEDRIJF
BLOEMEN - CENTRUM DELDEN
HUISHOUD DELDEN
ARTIKELEN
BOUW - BEDRIJF
DELDEN
SCHOENEN
DELDEN
CAFETARIA
DELDEN
SCHILDERS HENGEVELDE
VERFSPECIALIST
BROOD - BANKET
DELDEN
HORECA SERVICE
HENGELO
CONTAINERS GOOR
TRANSPORT
ELECTRO - TECH ENSCHEDE
BURO
MODELMAKERIJ
DELDEN
BOUW - MATERIALEN DELDEN
AUTOMATISERING
ENSCHEDE
TEAMSPORT ALMELO
SPECIALIST
KRAAN - VERHUUR
NEEDE
EMPIRE NEW YORK HENGELO
TEXTIEL - HANDEL
DELDEN
TIMMER - BEDRIJF
DELDEN
LETSELSCHADE
HENGEVELDE
BILJART - HANDEL
DELDEN
RIETDEKKERS AMBT - DELDEN
BEDRIJF

PCH
DIENSTENGROEP

PARKEERSERVICES

ARNHEM

PEPER JOHN

INSTALLATIE BEDRIJF

DELDEN

RABOBANK
BANK - ZAKEN
CENTRAAL TWENTE
ROKRAMIX
BETON - CENTRALE
RUESINK
PEUGEOT DEALER
ACCOUNTANTS &
RUPERT
FISCALISTEN

24

DELDEN
ENSCHEDE
GOOR
DELDEN

SCHOLTEN
SIEMAR
SMITTIES
SPECKMANN
STAALBOUW
TWENTE
TEN DAM
TEN ELZEN
TEN VREGELAAR
TER AVEST
TER BRAAK
TER DOEST
TER HORST
TEUNIS
TSN THUISZORG
UNIVÉ OOST
VAN LOON
VANEKER
VEHOF
VINCENT
VOS

CONSTRUCTIE BEDRIJF
ZONWERING
DE HARLEKIJN
EETCAFÉ
KAPSALON
STAALPRODUCTEN
INSTALLATIE GEREEEDSCHAPPEN
GASTERIJ 't
OALDERSHOES
AANNEMER BOUWBEDRIJF
BROOD - BANKET
OPTIEK
TOURINGCARS
SCHILDERS - BEDRIJF
AUTOMOTIVE
THUISZORG SERVICE
NEDERLAND
VERZEKERINGEN
MANNEN - MODE
SPORT - ARTIKELEN
INSTALLATIE BEDRIJF
ZON - WERING
BOUW AANNEMINGSMIJ

WAPEN VAN
RESTAURANT
BECKUM
WAPEN VAN DELDEN HOTEL
WESTERHOF
KAAS - HANDEL
INSTALLATIE WOLD
BEDRIJF
WONING VAN DER
FIETSEN - HANDEL
ZIEL
SCHILDERS - BEDRIJF
ZUITHOF
AUTOBEDRIJF
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DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGELO
HENGEVELDE
DELDEN
RIJSSEN
ALMELO
DELDEN
DELDEN
HENGELO
DELDEN
HENGELO
DELDEN
BECKUM
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DIEPENHEIM
BORNERBROEK

