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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 
 
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 
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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 

 

Tineke Pluijgers,             Populierenweg 16,     06 31570514 

7556 HC Hengelo  tinekepluijgers@live.nl  

 

Marlin Otten,        Patrijsstraat 19,      06 13989705 

7491 ZL Delden  marlinotten@hotmail.com 

 

Eline Eijsink,        Platenkampsweg 6A,    06 22891840 

7497 MX Bentelo  eline_eijsink@hotmail.com   

 

Aanspreekpunten overige commissies 

 

Jeugdcommissie 

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

 

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 
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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 Brinkcate Sperwerstraat 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, 
 

et laatste clubblad van het seizoen 2009/2010 is al weer in de bus 
gevallen. 
Het was geen voetbalseizoen met bijzondere sportieve prestaties. 

Hoewel,het is maar net hoe hoog je de lat legt. 
Wel echter een bijzonder jaar wat betreft de geweldige verfraaiing van ons 
sportpark De Mors. Menig bezoeker van andere verenigingen spreekt 
zijn(haar) bewondering hiervoor uit. 
Een pluim op de hoed van ons bestuur en zijn grote schare blauw/gele 
vrijwilligers. 
Zo,n “cadeau “ komt immers niet zomaar uit de gemeentelijke hoed vallen! 
Het mooie nieuwe kunstgrasveld droeg er toe bij dat er nieuwe initiatieven 
ontstonden. 
Het bestuur, ondersteund door de gemeente, startte op woensdag 19 mei op 
ons hoofdveld met een activiteitenmiddag voor de Deldense jeugd.  
Op deze wijze kun je als vereniging maatschappelijk een steentje bijdragen 
.  
De prima georganiseerde middag  werd door meer dan 40 kinderen 
bezocht. Hans Klumpers doet in deze uitgave verslag hierover. 
 
Ons 1e elftal begon dit seizoen zwak,maar gaandeweg raakten ze 
ingespeeld , kwamen er de punten en konden we ons meten met de besten. 
Dat geeft hoop voor het komend seizoen! 
 
De andere seniorenteams hebben ook geen potten kunnen breken , maar 
ongetwijfeld met veel plezier hebben gespeeld. 
 
De dames maakten dit jaar een duidelijke progressie. De goed bezochte 
trainingen beginnen hun vruchten af te werpen. Volgend jaar een gooi naar 
het kampioenschap? 
 
Onze jeugd groeide ook dit jaar gestaag. Enkele teams werden net-niet 
kampioen.  
Jammer , maar belangrijker is dat iedereen enthousiast en met veel plezier 
speelt! 
 

 
 

H 



 10 

 
 



 11 

Op zaterdag 22 mei werd de SV Delden Open Dag gehouden.  
 
Henk ter Hofsté doet verslag hierover. 
 
Verder lezen jullie in deze uitgave: 
 
- De pupil van de week 
- Het Hart van Delden 
- Van de voorzitter 
- Van de penningmeester. 
- Six Day Toernooi 
- Berichten van het Dameselftal. 
- Enz. 

 
Veel leesplezier. 
 
Namens de redactie, 
 
Gerrit Seppenwoolde    
 
P.S.: Kopie voor het clubblad van augustus a.s, inleveren voor 20 juli 2010 
bij Henk ter Hofsté, e-mail: clubblad@svdelden.nl.  
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Van de Voorzitter 
 

et voetbal seizoen 2009 – 2010 zit er alweer op. Qua 
voetbalprestaties van SV Delden was het, vooral bij de senioren, 
een moeizaam seizoen. Deels  was dit te verwachten nadat het 

derde en vierde vorig seizoen promoveerden naar de 6e klasse. Veel teams 
eindigden in de middenmoot of net iets daaronder. Wel is het een 
compliment waard dat we uiteindelijk de competitie weer met 6 elftallen 
zijn geëindigd.  Iedere speler die zich daarvoor heeft ingezet wil ik bij deze 
hartelijk danken!!  
De SV Delden Dames 1 hebben dit seizoen  wisselend gepresteerd. Zeer 
goede wedstrijden werden afgewisseld met onverwachte verliespartijen 
tegen op papier mindere tegenstanders. Wel begint het voetbal van een 
steeds hoger niveau te worden,  aldus de kenners. Dames, zet deze 
stijgende lijn door! 
De jeugd van SV Delden doet het goed. Met name de welpen groeien 
enorm (16 welpen). SV Delden heeft in zijn geschiedenis nog nooit zoveel 
welpenteams gehad. De prestaties van de verschillende elftallen  zijn 
wisselend, maar bovenal goed te noemen. Helaas is er dit jaar geen 
kampioenschap te melden.  
Naast deze korte sportieve beschouwing op het seizoen 2009-2010 wil ik 
van dit moment gebruik maken om alle vrijwilligers die het afgelopen 
seizoen zich met hart en ziel hebben ingezet voor SV Delden HEEL 
HARTELIJK TE BEDANKEN voor jullie inzet!! 
Het bestuur van SV Delden rekent ook het nieuwe seizoen 2010 – 2011 op 
jullie! 
Tot slot: 
De komende maanden gaan de voetbalschoenen voor even in het 
vet……Ik wens iedereen een hele fijne (sportieve) zomervakantie toe 
(hoofdtrainer Henk Drenth heeft niet voor niets het schema meegegeven 
heren van de selectie!). 
 
Met vriendelijke sportgroeten, 
 
Hans van Laarhoven 

 

 

H 
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Spaart u al mee??? 

 
ocks’ sparen bij Texaco ‘Autobedrijf de Vossenbrink BV’ voor 
onze vereniging??  
 

Wat is precies de bedoeling; u tankt bij Texaco Autobedrijf de 
Vossenbrink BV en geeft aan de Rocks’ punten te willen schenken aan 
onze vereniging. Ook op de meeste shopproducten,  zoals;  Carwash, 
Snoep, IJs en Videotheek worden tegenwoordig Rocks’ gegeven. 
Elke keer als de Rocks’kaart vol is krijgen wij een Rocks’vijfje, die weer 
vijf euro waard is. Robert en Michiel Borgeling van Autobedrijf de 
Vossenbrink BV hebben besloten deze ook nog eens te verdubbelen voor 
ons!!! 
 
Dus mobiliseer iedereen met een hart voor onze vereniging om te gaan 
tanken bij Autobedrijf de Vossenbrink BV en mee te sparen voor onze 
vereniging! Des te groter het eindbedrag gaat worden!!! 
Wij hopen op uw steun. 
De actie loopt door tot en met 31-12-2010. 
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Hallo allemaal, 
 
 

k vond het heel erg leuk, jammer dat SV Delden heeft verloren... 
 
Ik heb wel een doelpunt gemaakt bij Barbaros!! 

 
Ik ben heel erg blij met de cadeautjes en de bal,ik heb handtekeningen erop 
gekregen van alle spelers 
 
Ik ging op de foto met alle spelers,en eerst moest ik nog met de spelers de 
warming-up doen,toen naar de kleedkamer terug en toen begon de  
wedstrijd. 
 
Na de wedstrijd kreeg ik patat met cola. 
 
Bedankt voor de mooie middag! 
 
Groetjes Tyro Kiel 
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Beste voetbalvrienden, 
 

et seizoen is zo goed als voorbij. We gaan op naar de zomer. Het 
is goed gebruik om aan het einde van het seizoen terug te kijken 
op het aflopende seizoen. Graag licht ik een aantal zaken op 

financieel gebied met betrekking tot de afgelopen seizoen toe.  
 
We hebben een prachtig sportcomplex met daarbij een prachtige kantine. 
Deze kantine is natuurlijk belangrijk voor ons als leden van SV Delden. 
Het biedt ons allen de mogelijkheid om te ontspannen na de wedstrijd of 
training. De kantine is daarnaast ook belangrijk voor de vereniging SV 
Delden. We kunnen er evenementen voor onze vereniging en de leden 
organiseren. Voor de club is de kantine ook een belangrijke bron van 
inkomsten. Deze inkomsten (o.a. kantine, reclame, contributie) zorgen 
ervoor dat SV Delden alle kosten kan betalen.  
 
We hebben allemaal in de afgelopen twee jaar kunnen merken dat de 
faciliteiten binnen onze vereniging erop vooruit zijn gegaan. Dat kan 
natuurlijk alleen als we kunnen investeren in onze accommodatie. Om die 
reden is er door het bestuur van SV Delden, in nauwe samenwerking met 
de barcommissie, dit seizoen kritisch gekeken naar de opbrengsten uit de 
kantine. Afspraken en beslissingen die daaruit naar voren zijn gekomen 
zijn onder andere: 
 
• De prijzen van alle consumpties zijn geanalyseerd en aangepast daar 
waar nodig.  

• De omzetsnelheid en populariteit van de producten in de kantine is 
bekeken. Het gevolg is dat er is gekozen voor een smal maar populair 
assortiment, zodat de kans op (be)derving klein is. 

• Daar waar het mogelijk is om producten voorverpakt te laten komen, 
zullen we dat doen. Dit i.v.m. de hygiëne (HACCP), de kleinere kans 
op bederving en het gemak voor de vrijwilliger.  

Graag nodig ik iedereen bij deze uit om je als barvrijwilliger aan te melden 
bij SV Delden. Het is gezellig en we proberen het zo makkelijk mogelijk 
voor jullie te maken! 

 
 

H 
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Iedereen is vast net zo onder de indruk van het kunstgrasveld als ik. Valt 
het jullie ook op dat er rondom het gehele veld reclameborden hangen? 
Binnenkort worden  achter beide goals extra faciliteiten gecreëerd  zodat 
we nog meer reclameborden kwijt kunnen. Wil je jezelf, het bedrijf 
waarvoor je werkt `in the picture` zetten, of ken je iemand die interesse 
heeft om SV Delden te sponsoren? Kijk dan snel op 
http://www.svdelden.nl/sponsoren.htm.  
 

 
 
Onze mooie vereniging groeit als kool. Het is jullie vast niet ontgaan dat 
het 300e lid zich inmiddels heeft aangemeld. Om alles binnen zo’n grote 
vereniging te organiseren, is het van belang een aantal zaken te 
stroomlijnen.  
 
Een voorbeeld hiervan is het uitgeven van bonnen voor al onze keepers. In 
het verleden was het wel eens onduidelijk wie er wel of geen recht had op 
keeperhandschoenen van de vereniging. Sinds dit seizoen is dat niet meer 
onduidelijkheid. Een elftal kan voor de keeper eenmaal per seizoen een 
waardebon krijgen van Vaneker Sport in Hengelo.  
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De hoogte van de waardebon wordt aan het begin van het seizoen 
vastgesteld en hangt af van het elftal (klasse) en de leeftijd (jeugd). Voor 
het bedrag kan een goed paar handschoenen worden aangeschaft. Besluit 
je zelf duurdere handschoenen te nemen, dan pas je het bedrag bij. 
 
Een ander voorbeeld is het verstrekken van consumpties aan leiders en 
trainers. Op dit moment proberen de barvrijwilligers de consumpties te 
noteren. Meestal gaat dit goed. Echter, het komt ook voor dat gegevens 
ontbreken. Nu onze vereniging groeit, is de kans dat je niet iedereen kent 
binnen de vereniging, groter. Hoe moet je dan weten of iemand wel of 
geen koffie mag?  
 
Doel is daarom vanaf seizoen 2010/2011 te gaan werken met 
consumptiebonnen voor de thuiswedstrijden. Hiermee hebben de leiders 
van de elftallen de mogelijkheid consumpties te halen voor de leiders van 
de tegenstander, de scheidsrechter en henzelf. Hierdoor is ook goed in 
kaart te brengen wat we als vereniging zelf consumeren. Dit inzicht zorgt  
voor helderheid in de kosten. Bovendien hoeft de barvrijwilliger niet meer 
de afweging te maken of iemand wel of geen recht heeft op een 
consumptie. Gemakkelijk voor alle leden binnen onze vereniging! 
We hebben jullie geïnformeerd over de geweldige opbrengst van de Grote 
Club Actie. Het bedrag van  € 2700,- zal nuttig worden besteed aan onze 
jeugd. Momenteel vinden de voorbereidingen plaats om buiten een 
speelplaats te maken.  
 
Graag nodig ik iedereen uit om mee te denken en mee te doen binnen onze 
vereniging. Er zijn diverse commissies waar we altijd mensen voor kunnen 
gebruiken. Meld je dan aan bij één van de bestuursleden voor informatie. 
Zie ook onze website over alle werkzaamheden en commissies: 
www.svdelden.nl.  
 
Een prettige zomer! 
 
Erwin Hoving 
penningmeester 
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Enthousiasme bij eerste sport- en spelinloop 

e eerste sport- en spelinloop op de accommodatie van SV Delden 
is bezocht door ruim veertig kinderen.  

Het was woensdag een gezellige boel op De Mors. Na het 
welkomstwoord van voorzitter Hans van Laarhoven en een glaasje 
vruchtenchampagne begon de Delden jeugd aan een op het kunstgrasveld 
uitgezet spellenparcours. Zo konden ze ondermeer sumo-worstelen, 
skilopen, doelschieten en natuurlijk ontbrak het springkussen niet.  
 
De bezoekers konden punten verzamelen door ballen in het gatenbord te 
schieten. Wie na de vier middagen de meeste punten heeft krijgt een leuk 
prijsje. Voor de liefhebbers stonden er ook een aantal spannende balspelen 
op het programma. Tien vrijwilligers hadden alles tot in de puntjes 
geregeld. Gestoken in nieuwe gele shirts begeleidden ze de jongens en 
meisjes bij het uitvoeren van de spelletjes. 
 

De kinderen werden getrakteerd op gezonde hapjes zoals koekjes zonder 
suiker en fruit. De reactie van ouders en medewerkers op deze eerste sport- 
en spelmiddag waren ronduit positief. Het is dan ook de eerste keer dat er 
in Delden een activiteit wordt georganiseerd waarbij er aandacht is voor 
bewegen in relatie tot gezonde voeding. 
Bij de voorbereiding van de sport- en spelmiddagen heeft SV Delden nauw 
samengewerkt met de gemeente Hof van Twente en Scala Hof van 
Twente. 
Voor informatie: Hans van Laarhoven (h.vanlaarhoven@gmail.com) en 
Jos Eijsink (j.eijsink@hetnet.nl).

 

D 
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Geslaagd Six-Day toernooi. 

e senioren hebben zaterdag het voetbalseizoen 2009-2010 
afgesloten met de derde editie van het Six Day-toernooi. Dit 
ludieke toernooi bestaat niet alleen uit onderlinge wedstrijden 

tussen de verschillende heren-elftallen, aangevuld met dames en spelers 
van het B-elftal, maar ook uit opdrachten. Zo moest elk team latje schieten 
en vanaf de middencirkel het lege doel treffen. 

 

Latje schieten... Koud kunstje voor de frequente bezoekers van de training... toch?? 

Dat laatste, hoewel het simpel lijkt volgens de opmerkingen van de 
deelnemers, brachten veel spelers niet tot een goed einde en dus 
strafpunten opleverden. Het toernooi werd uiteindelijk gewonnen door -
adel verplicht- Delden 1, met Delden 4 en 6 op een gedeelde tweede 
plaats. 
Na afloop kon er genoten van volop hamburgers en braadworsten die door 
trainer en chef-kok Henk Drenth uitstekend werden bereid. 

 

D 
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Open dag en meisjestoernooi succes 

 

aterdag 22 mei j.l.stond het bol van de activiteiten op de 
voetbalvelden van SV Delden tijdens haar jaarlijkse Open Dag.  

Vanaf 10:00 uur waren er vele belangstellenden om eens met eigen 
ogen te aanschouwen wat SV Delden kinderen en volwassenen te bieden 
heeft.  

Vooral de kinderen konden zich vermaken met diverse spelletjes en 
natuurlijk in het onvermijdelijke springkussen. Ook het penaltyschieten 
mocht niet ontbreken. Maar liefst 76 jeugdigen namen hieraan deel.  

Er werden trainingsdemonstraties gegeven vanaf de allerjongsten t/m de 
oudste jeugd van SV Delden, verzorgd door gediplomeerde trainers in de 
vereniging.  

      

Ook werd er een E-meisjestoernooi afgewerkt waaraan vijf teams aan 
meededen. Jammer was dat de KNVB op het laatste moment nog een 
competitieronde vaststelde op deze datum zodat enkele teams hun 
inschrijving moesten intrekken.  

Het toernooi werd gewonnen door Rood Zwart. Zij hadden een punt meer 
behaald dan de organiserende vereniging. De derde plaats ging naar 
Eilermark. De sportiviteitbeker werd door de scheidsrechters toegekend 
aan RKSV. Zij mochten een mooie wedstrijdbal mee naar huis nemen. 
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Geslaagd voor Pupillen-trainer. 

n de maanden februari t/m april van dit jaar zijn vier 
jeugdtrainers geslaagd voor het diploma Pupillentrainer. 

 

Deze cursus werd gehouden in samenwerking met SV Bentelo en 
werd gegeven door de K.N.V.B. 

De geslaagden zijn: 

      

Pascal Brunnekreef    Patrick Olthof 

    

Eline Eijsink      André Spikkert 

Alle vier van harte proficiat. 

I 
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Dames nemen afscheid van Henk van Geenen 

 

et nieuws sloeg begin dit jaar in als een bom. Henk van Geenen 
had besloten om na dit seizoen te stoppen als assistent-trainer van 
het dameselftal.  

 
Dinsdag 1 juni, tijdens de afsluitende bijeenkomst van het dameselftal, was 
het officiële afscheid. De dames lieten dit ogenblik natuurlijk niet 
ongemerkt passeren. Als aandenken aan drie mooie seizoenen kreeg Henk 
een prachtige fotocollage aangeboden. 
 
Paul Holtkamp zal volgend seizoen de dames wel blijven trainen. Paul zal 
bij de begeleiding van het dameselftal assistentie krijgen van Astrid Otten 
en Lisette Voskamp.  
 

 
Henk kreeg uit handen van de dames een prachtige fotocollage.  
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Na drie jaar stopt Henk van Geenen als assistent-

trainer en leider bij SV Delden Da1. 
 

n mei 2007 is SV Delden begonnen met het oprichten van een 
dameselftal. In het begin klein begonnen met vier dames is dit al snel 
uitgegroeid tot een elftal. Een elftal heeft een trainer en een leider 

nodig. De trainer was al snel gevonden, Paul Holtkamp traint de dames 
vanaf augustus 2007. Het bleek al snel dat Paul zoveel dames niet in zijn 
eentje op wedstrijdniveau kon brengen, dit mede doordat de groep maar 
bleef groeien (uiteindelijk tot 23 dames).  

Daarom kreeg hij vanaf oktober 2007 steun van Henk van Geenen, die 
sinds die tijd meegeholpen heeft om de dames de conditie, techniek en het 
inzicht van het voetbal eigen te maken tijdens de trainingen. 
 

Naast het trainen was Henk elke zondag als leider van het dameselftal 
aanwezig bij de wedstrijden. Hij verzorgde de papieren, de materialen en 
stond met de vlag in zijn hand aan de zijlijn van de wei. 
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Nacht van Delden 
 

 
 

e 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 preciesgaat inhouden. Check voor meer info: 
www.nachtvandelden.nl 

 

D 
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Kind – Ouder Dag 2010. 
et was zaterdag 5 juni j.l. weer een bere gezellige boel op ons 
sportterrein want de afsluiting voor de jeugd van het seizoen 2009 
– 2010 in de vorm van de Kind – Ouder Dag stond op het 

programma zoals elk jaar het geval is. 
 
Vele ouders hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven om het op te 
nemen tegen hun oogappel. Opvallend was dat vele moeders ook 
deelnamen. 
 
Het naderend W.K. – voetbal was aanwezig want vele ouders hadden zich 
in het oranje gestoken. Hoewel de eerste wedstrijden om 14:00 uur op het 
programma stonden waren de  jeugdspelertjes al vroeg aanwezig. 
 
Het was duidelijk te constateren dat de jeugd over het geheel genomen 
beter voor de dag kwam dan hun tegenstanders. Dit is natuurlijk niet zo 
vreemd als je bedenkt dat vele ouders jaren niet aan sport hebben gedaan. 
Fanatiek waren de ouders wel want de scheidsrechters zagen zich 
genoodzaakt om enkele keren de gele kaart te tonen. 
 
Na afloop werden de jeugdspelertjes getrakteerd op patat en een ijsje, 
terwijl de ouders op krachten konden komen met een broodje hamburger 
of braadworst en een consumptie. 
 
Het was weer een mooie afsluiting van het seizoen. Dank aan allen die 
hebben meegewerkt om e.e.a. weer mogelijk te maken. 
 

   
 
 

H 
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 BORDSPONSOREN   

ALLURE HAIR & BEAUTY DELDEN 
ALU BOUW KOZIJNEN  HENGELO 
AZP TWENTE AUTO ZORG PLAN DELDEN 
BAAKE ELECTRA DELDEN 

BARG VAN DE  
CARROSSERIE - 
BEDRIJF 

DELDEN 

BELTMAN MECHANISERING HENGELO 
BERENDS - NAAFS MAKELAARDIJ GOOR 

BLEKKENHORST 
INTERIEUR - 
VERZORGERS 

DELDEN 

BOENSMA RIJSCHOOL DELDEN 

BOER DE WOLTER 
MACHINE - 
KONSTRUKTIEBEDRIJ
F 

ENSCHEDE 

BOLTEN - VENNEMAN STRAATWERKEN DELDEN 

BOOM & TUIN 
HOVENIERS & 
BOOMVERZORGING 

HENGELO / 
GOOR 

BOSCH RECYCLING DELDEN 

BRAAKHUIS 
JUWELIER & 
GOUDSMEDEN 

DELDEN 

BREUKERS 
GRONDVERZET - 
BEDRIJF 

HAAKSBERGEN 

BREUKERS  SCHILDERSBEDRIJF DELDEN 
BREUMAF MACHINEFABRIEK HENGELO 

BRUINS 
DANCING - 
PARTYCENTRUM 

SAASVELD 

C & S GELUIDSTECHNIEK DELDEN 
CAMPING MOOI 
DELDEN 

FAM. BEUMER DELDEN 

CATTIER HOVENIERS - BEDRIJF DELDEN 
D . A . M . AUTO - MATERIALEN DELDEN 
DAKTECHNIEK 
TWENTE 

LOODGIETERS DELDEN 

DE BOEMEL / LOKATE SPORT CAFÉ DELDEN 
DE HAGMOLL CAFÉ - RESTAURANT BENTELO 

DE JONG 
DAKBEDEKKINGEN / 
KLUSSEN 

DELDEN 
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DE JONG THOM 
VOLVO - HYUNDAI 
GARAGE 

DELDEN 

DE RUSTENDE JAGER RESTAURANT BENTELO 
DE SPAR SPAR - PRODUCTEN BORNERBROEK 

DE STROOKAPPE 
AANHANGER - 
VERKOOP/HUUR 

DELDEN 

DE VOSSENBRINK GARAGE - BEDRIJF DELDEN 
DONKER CULTUURTECHNIEK  HENGELO 

DUSSELDORP 
GRONDVERZET - 
BEDRIJF 

BORNE 

ESHUIS RAAB 
KÄRCHER 

BOUW - MATERIALEN HENGELO 

FEIJTEN 
AUTOBEDRIJF - 
VOLVO 

DELDEN 

FEMI'S RESTAURANT DELDEN 

GERRITSJANS  
INSTALLATIE - 
BEDRIJF 

DELDEN 

GOLDEN - CITY 
CHINEES - 
RESTAURANT 

DELDEN 

GRAVUTECH 
SPORTVELDEN - 
RECLAME 

HENGEVELDE 

HENGSTMAN & 
PARTNERS 

ASSURANTIE 
PROFESSIONALS 

DELDEN 

HENSEN 
HANDELS - 
ONDERNEMING 

BORNE 

HET WITTE PAARD 
HOTEL - 
RESTAURANT 

DELDEN 

HOBBELINK 
KANTOOR - 
MEUBELEN 

HENGELO 

HOEK / AVERDIJK VERKEERS - SCHOOL DELDEN 

HOF WEEK BLAD  
DRUKKERIJ / 
WEEKBLAD 

DELDEN 

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 
KOLENBRANDER GRONDVERZET - ZENDEREN 
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BEDRIJF 

KROOSHOOP 
BLOEMEN - 
CENTRUM 

DELDEN 

LAMERS 
HUISHOUD - 
ARTIKELEN 

DELDEN 

LAMMERSEN BOUW - BEDRIJF DELDEN 
LEFERINK SCHOENEN DELDEN 
LENFERINK CAFETARIA DELDEN 

LENTELINK 
SCHILDERS - 
VERFSPECIALIST 

HENGEVELDE 

MEEN BROOD - BANKET DELDEN 
MEIER HORECA HORECA SERVICE HENGELO 

MERCOM 
CONTAINERS - 
TRANSPORT 

GOOR 

MOEKOTTE 
ELECTRO - TECH - 
BURO 

ENSCHEDE 

MORSINK MODELMAKERIJ DELDEN  
MORSSINK BOUW - MATERIALEN DELDEN 
MULTI - IP AUTOMATISERING ENSCHEDE 

MUTA SPORT 
TEAMSPORT - 
SPECIALIST 

ALMELO 

NECO KRAAN - VERHUUR NEEDE 
NEW YORK EMPIRE NEW YORK  HENGELO 
NOBBENHUIS TEXTIEL - HANDEL DELDEN 
OTTEN VAN  TIMMER - BEDRIJF DELDEN 
OTTENSCHOT LETSELSCHADE HENGEVELDE 
OUDE NIJHUIS BILJART - HANDEL DELDEN 

OUDE WESSELINK 
RIETDEKKERS - 
BEDRIJF 

AMBT - DELDEN 

PCH DIENSTENGROEP PARKEERSERVICES ARNHEM 

PEPER JOHN 
INSTALLATIE - 
BEDRIJF 

DELDEN 

RABOBANK 
CENTRAAL TWENTE 

BANK - ZAKEN DELDEN 

ROKRAMIX BETON - CENTRALE ENSCHEDE 
RUESINK PEUGEOT DEALER GOOR 

RUPERT 
ACCOUNTANTS & 
FISCALISTEN 

DELDEN 

SCHOLTEN CONSTRUCTIE - DELDEN 
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BEDRIJF 
SIEMAR ZONWERING DELDEN 

SMITTIES 
DE HARLEKIJN 
EETCAFÉ 

DELDEN 

SPECKMANN KAPSALON DELDEN 
STAALBOUW TWENTE STAALPRODUCTEN DELDEN 

TEN DAM 
INSTALLATIE - 
GEREEEDSCHAPPEN 

DELDEN 

TEN ELZEN 
GASTERIJ 't 
OALDERSHOES 

DELDEN 

TEN VREGELAAR 
AANNEMER - 
BOUWBEDRIJF 

DELDEN 

TER AVEST BROOD - BANKET DELDEN 
TER BRAAK OPTIEK HENGELO 
TER DOEST TOURINGCARS HENGEVELDE 
TER HORST SCHILDERS - BEDRIJF DELDEN 
TEUNIS AUTOMOTIVE RIJSSEN 

TSN THUISZORG 
THUISZORG SERVICE 
NEDERLAND 

ALMELO 

UNIVÉ OOST VERZEKERINGEN DELDEN 
VAN LOON  MANNEN - MODE  DELDEN  
VANEKER SPORT - ARTIKELEN HENGELO 

VEHOF 
INSTALLATIE - 
BEDRIJF 

DELDEN 

VINCENT ZON - WERING HENGELO 

VOS 
BOUW - 
AANNEMINGSMIJ 

DELDEN 

WAPEN VAN BECKUM RESTAURANT BECKUM 
WAPEN VAN DELDEN HOTEL DELDEN 
WESTERHOF KAAS - HANDEL DELDEN 

WOLD 
INSTALLATIE - 
BEDRIJF 

DELDEN 

WONING VAN DER FIETSEN - HANDEL DELDEN 
ZIEL SCHILDERS - BEDRIJF DIEPENHEIM 
ZUITHOF AUTOBEDRIJF  BORNERBROEK 
 
 

 


