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

06-16148264

Wedstrijdsecretaris (wedstrijdzaken, website, clubblad)
Jan Holterman
Ranninkstraat 11
06-23309011
7491 ZP Delden
wedstrijdsecretaris@svdelden.nl
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)
vacant.
Aanspreekpunten overige commissies
Clubbladcommissie
Henk ter Hofsté
7491 EG Delden

Wilhelminastraat 6
clubblad@svdelden.nl

Jeugdcommissie
Jos Eijsink
Schoolstraat 2C
7495 TC Ambt Delden j.eijsink@hetnet.nl

074-3762539
06-534639 19

074-3764433

Wedstrijdsecretariaat senioren
Jan Holterman
Ranninkstraat 11
06-23309011
7491 ZP Delden
wedstrijdsecretaris@svdelden.nl
Wedstrijdsecretariaat junioren en pupillen:
Henk ter Hofsté
Wilhelminastraat 6
074-3762539 /
7491 EG Delden
secretaris-jeugd@svdelden.nl 06-53463919
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Barco
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mmissie
Hans van Laarhoven
7491 DC Delden

Vossenbrinkweg 85
h.vanlaarhoven@gmail.com

074-3766353

Eekmolen 16
ed.ilona@tiscali.nl

074-3767623

Websitecommissie
Ed Stokkentreeff
S491 HN Delden

Maandagochtendploeg
Gerrit Seppenwoolde
7555 WK Hengelo

Rijnstraat 40
gseppenwoolde@home.nl

074-2423827

Cuba 5
d.ter.kulve1@kpnplanet.nl

074-2671860

Sperwerstraat 9
j.brinkcate@kpnplanet.nl

074-3761900

Rijnstraat 40
gseppenwoolde@home.nl

074-2423827

Activiteitencommissie
Dick ter Kulve
7622 LS Borne
Sponsorcommissie
Jan Brinkcate
7491 ZN Delden
Raad van Advies
Gerrit Seppenwoolde
7555 WK Hengelo
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Van de redactie
Gelukkig ……. het is lente. Je kunt weer met plezier langs
de lijn staan ,zonder dat er ledematen dreigen te bevriezen. De
lente geeft vaak inspiratie , een kick en de sfeer wordt vaak
vrolijker.
Die vrolijke gezichten waren de laatste tijd beslist niet het
gevolg van oogstrelend voetbal van ons eerste elftal.
Om echter plezier in het voetbal te houden,bezocht ik zoveel
mogelijk ’s zaterdags jeugd- elftallen. Ik vroeg mij af:
Waarom kan een jongen van twaalf wel een mooie pass geven
naar een medespeler en waarom kan hij wel een bal zo
“doodleggen” en zijn tegenstander met één beweging “ het
bos insturen” ? Waarom neemt deze twaalfjarige jongen
onmiddellijk een vrije positie in als zijn keeper de bal heeft?
Zo kan ik nog wel even doorgaan.
Daar kan een voetballiefhebber toch van genieten! Ga zo
door jongens,meiden,trainers , leiders . Jullie zijn onze
toekomst! Als we het toch over techniek hebben
………………
Zelfs zijn jullie in staat ons nieuwe scorebord op uitstekende
wijze te bedienen.
Namens alle laatkomers onze dank……
Natuurlijk is het bij onze seniorenelftallen niet allemaal
kommer en kwel. Zwartkijkers hebben niet altijd gelijk,
gelukkig slechts zelden.
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Een paar voorbeelden: Zowel ons 4e elftal als het 5e team
nemen tot heden een prachtige eerste plaats in de competitie
in.
Ook ons dameselftal doet nog volop mee om de bovenste
plaats.
In dit Möspraot- nummer is plaats ingeruimd voor een speler
waarvan de technische kwaliteiten niet bepaald afdruipen,
maar het is iemand met een geweldig
doorzettingsvermogen,ondanks zijn vele blessures de laatste
jaren. Juist , we bedoelen onze onverzettelijke rechtsachter
Frank Tuitert.
Uiteraard vinden jullie in dit nummer allerlei mededelingen
van het bestuur en verschillende verslagen van elftallen en
commissies.
Edwin Zwijnenberg zet het E1 elftal in de schijnwerpers.

We wensen jullie veel leesplezier.

Namens de redactie,

Gerrit Seppenwoolde
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Beste Sportvrienden,
Welkom bij het “Hart van Delden”.
Wij geven onze voetbalvereniging jaarlijks een extra
financiële ondersteuning,zodat er meer nuttige dingen gedaan
kunnen worden die anders niet mogelijk waren.

EXTRA BIJDRAGE
Dat betekent jaarlijks een extra ruggesteun van ongeveer
€ 5000,--. In het verleden hebben we aan allerlei zaken een
bijdrage kunnen leveren, zoals:
Ons entreebord,spelmaterialen,ondersteunen van
jeugdactiviteiten e.d.
Uiteraard gaan we hiermee door, maar we hebben samen
met ons bestuur overlegd dat we de komende jaren vooral
het accent willen leggen op de ontwikkeling van onze
jeugd,zoals de financiering van jeugdtrainers en de
bekostiging van de opleiding van eigen jeugdtrainers.

OPROEP !!!
Het zou geweldig zijn dat ook degene die nog geen lid zijn
van het Hart van Delden deze extra impuls voor onze jeugd
ook wil ondersteunen …..
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Dus leden , supporters en ouders van onze jeugdleden sluit
u hierbij aan !!
Het is slechts € 50,- per jaar, dus nog geen één euro per
week !!
Opgave en verdere informatie bij één van onderstaande
commissieleden.
Onze hartelijke dank!
De Commissie:
Gerrit Dijkman

tel. 3763590

Ronnie Hendrikse

tel. 3764379

Arnold Oolbrink

tel. 2914321

Gerrit Seppenwoolde

tel. 2423827

Peter Vreeke

tel. 3762740
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Uit de bestuurskamer.
SV Delden kent sinds kort een nieuwe commissie:de
bouwcommissie. Een aantal enthousiaste SV Delden leden,
met bouw affiniteit, heeft hierin zitting genomen. Het doel is
SV Delden te helpen de accommodatie de komende jaren te
moderniseren en te verfraaien
Niels Westerhof en Martin Schutte zijn hierin de
initiatiefnemers. Zij zijn volop binnen de vereniging aan het
inventariseren wat de behoeften zijn. Vanuit het bestuur zal
hierin een nieuw te benoemen bestuurslid in de toekomst
aanhaken.

De hoofdsponsor van SV Delden, TSN Thuiszorg, gaat nog
jaar door!
SV Delden is blij te kunnen melden dat onze hoofdsponsor,
TSN Thuiszorg, nog een jaar door gaat als de hoofdsponsor
van SV Delden. Wel heeft TSN Thuiszorg aangegeven dat dit
jaar het laatste jaar is waarin SV Delden wordt gesponsord.

Vrijwilligersverzekering
Per 1 maart heeft SV Delden voor al haar vrijwilligers een
collectieve verzekering kunnen afsluiten. Doel hiermee is te
voorkomen dat onze vrijwilligers niet, of niet voldoende
verzekerd zijn.
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te Clubactie
De Grote Clubactie 2010 heeft maar liefst € 2.052,opgebracht. Om dit fantastische bedrag te realiseren zijn er
maar liefst 897 loten verkocht. SV Delden bedankt alle leden
die de actie tot een succes hebben gemaakt.

Rookworstenactie 2011
Ook de verkoop van rookworsten in 2011, door de jeugd, is
een groot succes geworden. De actie heeft maar liefst € 1.600,opgebracht.
De rookworstenactie is mede mogelijk gemaakt dankzij
Zwanenberg Food Group.

Vervanging spelerspassen
In het seizoen 2005/2006 is de KNVB begonnen met het
invoeren van de beroemde (en bij sommigen beruchte)
spelerspassen. In het seizoen 2010/2011 verlopen alle, destijds
afgegeven, spelerspassen, omdat de geldigheidstermijn van
vijf jaar is verlopen. Zoals iedereen in de media al heeft
kunnen vernemen, worden door de KNVB alle spelerspassen
verlengd. Dit brengt nogal wat problemen met zich mee. Ben
je namelijk niet op tijd met het verlengen van de spelerspas,
dan ben je niet speelgerechtigd.
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Het voordeel van de nieuwe spelerspas is dat deze voor
senioren tien jaar geldig is. Voor de junioren en D-pupillen is
de spelerspas vier jaar geldig.
Hoe verder?
Binnenkort zullen alle leden, van wie de spelerspas verloopt,
benaderd worden door de leider van het elftal.
Wat moet je doen?
De elftalleider zal alle spelers vragen het aanvraagformulier
voor de nieuwe spelerspas te tekenen en te voorzien van een
nieuwe, recente pasfoto. Lever dit tijdig in bij je leider. De
elftalleider zal vervolgens de formulieren aanleveren bij
Sylvia Vaanholt, die voor SV Delden de ledenadministratie
verzorgt. Zij zorgt voor de verdere afhandeling.
Marco Ezendam
secretaris
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Delden E1 2010-2011
Het hele seizoen is Delden E1 al goed op dreef. In het begin
was het wennen met spelers van de vorige E1, een groot deel
E2 en een nieuwe speler die van Rood Zwart over kwam (de
kenners weten precies wie waarbij hoort).
In de voorbereiding werd het toernooi bij GFC gewonnen.
Hierbij waren tegenstanders uit de competitie, dus dat
beloofde veel goeds!
In de aanloop naar het seizoen werd ook de eerste ronde van
de beker succesvol afgerond door oa Rood Zwart E1 te
verslaan. In de 1/8 finale werd PH E3 verpletterd met 9-1. Nu
staat op 02 april de 1/4 finale tegen NEO E2 op het
programma. In de competitie hebben we van hun gewonnnen,
dus er zijn mogelijkheden.
In de najaarscompetitie waren we in de 2e klasse ingedeeld.
We hebben een super seizoen gedraaid met slechts een
nederlaag op een maandagavond ergens in Delden. Het
objectieve verslag over deze wedstrijd is slechts kort te lezen
geweest, op de site staat nu de gecorrigeerde versie.
Omdat onze eindsprint beter was dan die van Rood Zwart E1,
zijn we zeer terecht KAMPIOEN geworden en gepromoveerd
naar de 1e klasse.
De voorjaarscompetitie is nu al weer drie wedstrijden aan de
gang. E1 heeft heeft de lijn van de najaarscompetitie
vastgehouden en gewonnen van Bentelo, Bornerbroek en
Achilles '12 en staat op dit moment bovenaan.
Om al deze mooie prestaties te vieren, zijn de jongens met de
leiders en trainer op teambuilding geweest bij WZZRD in
Enschede. Hier werd druk gegamed op de WII, PS3 en
computers.
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Na afloop was er een mini pizza en in Delden werd nog een
patatje inclusief een vette hap gegeten (met dank aan een
anonieme sponsor!).
Kom zaterdag eens kijken om 10.15 en moedig ons aan om
zowel de beker als competitie ver te komen.
Op de site van SV Delden kun je ook iedere week het
wedstrijdverslag lezen.
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Stagelopers

Deze beide personen zijn leerlingen van het R.O.C. en zij
beiden lopen stage bij onze vereniging op de woensdagmiddag
waarbij zij de deelnemertjes begeleiden bij de inloop middag.
Onderstaand stellen beiden zich aan de lezer voor:\
Ik ben Aniek Koster en ik woon in Beckum en ben 19 jaar. Ik
verzorg samen met Thomas op de woensdag de inloop
middag. We bedenken elke week andere spelletjes. Ik doe het
met veel plezier en de kinderen vinden het ook hartstikke
leuk!
Ik doe de opleiding Sport en Bewegen in Enschede. Onze
school zit onder de 2e ring van de Grolsch Veste! Natuurlijk
hartstikke leuk om daar op school te zitten.
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Ik heb al een niveau 2 diploma gehaald vorig jaar op de zelfde
opleiding en wil nu niveau 3/4 gaan halen.
Ook doe ik zelf nog aan sport, niet op voetbal gebied maar ik
volleybal bij TVO in Beckum. Daar speel ik in de Dames 1.
Verder kom ik mijn weekenden door met uitgaan en werken.
Ook houd ik van winkelen wat ik dan ook vaak op donderdag
avond doe! (Koopavonden ideaal!)
Hallo allemaal,
Ik ben Thomas Broekkamp. Ik ben 16 jaar, woon in Bentelo
en zit op voetbal bij V.V. Bentelo B1.
Met mijn vrienden doe ik veel leuke dingen, zoals uitgaan, op
vakantie gaan en bij elkaar zitten.
De school waar ik op zit heet ROC van Twente, Sport en
Bewegen en ik loop stage bij S.V. Delden. Elke
woensdagmiddag proberen we leuke dingen te bedenken,
zoals voetbal, tikspelletjes, handbal, hockey, knutselen,
estafette en dergelijke.
De kinderen die bij de inloopmiddag komen, kunnen zich dan
de hele middag vermaken.
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Frank Tuitert al 13 jaar in het eerste
Frank Tuitert is bekend als de robuuste rechtsachter in het
eerste die met vol overgave probeert de bal verovert en met
een gerichte pass de buitenspelers de ruimte in stuurt.
Zijn benen willen de laatste tijd niet meer wat hij graag wil.
Blessures zijn er de oorzaak van dat zijn wedstrijden in het
eerste van Sv Delden dit seizoen beperkt in aantal zijn
gebleven. De blessures komen niet door het kunstgrasveld
maar zijn gewoon domme pech. Raymond de masseur heeft
dan ook zijn handen vol aan Frank.
Frank Tuitert is een echte Deldenman die toen hij vijf jaar was
als lid werd aangemeld. Hij kijkt met plezier terug op zijn tijd
in de jeugd. De voetbalkampen waren echte hoogtepunten.
Trainers uit die tijd zijn Ed Stokkentreeff en Dinant Oolberink
Na een aantal keren reserve te hebben gestaan bij het eerste
maakte hij in de kampioenswedstrijd van het eerste in 1998
zijn debuut. De terugreis toen van Hardenberg naar Delden
was een groot feest. Dit vergeet hij nooit meer.
Frank heeft tot nu toe dertien jaar in het eerste gespeeld. In de
toen komende seizoenen verving hij Harry Kornet die naar
Markelo vertrok. Frank hoopt, ondanks de blessures, er nog
een jaartje aan vast te knopen vooral omdat hij een
hernieuwde kennismaking met trainer Rene Belt wel ziet
zittenHet huidige eerste elftal speel te laag. Frank vindt dat
niet nodig. Er zitten goed voetballers in maar er is te weinig
beleving Trainingen worden te gemakkelijk verzuimd.
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Op de training zie je leuke acties maar op de zondagmiddag is
het niet fanatiek genoeg. Het uitgaansleven is voor de jonge
jongens natuurlijk ook aantrekkelijk maar dat was tien jaar
geleden ook wel het geval.
Frank is een trouwe bezoeker van FC Twente. Met vrienden
bezoekt hij de thuiswedstrijden. Onder het genot van een pilsje
geniet hij volop van de goede prestaties van club uit Enschede
Frank die bij Interwand in Eibergen werkt wil na zijn actieve
voetballoopbaan wel iets blijven doen voor SV. Delden. Wat
dat zal zijn weet hij nog niet precies.
Voorlopig richt Frank, die samenwoont met vriendin Karlijn,
zich op het weer fit worden.

.
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Geboorten.

\
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Bryan Spijkerman Pupil van de week.
Zondag 20 maart was voor Bryan Spijkerman een spannende
dag: hij mocht deze middag bij Delden 1 de pupil van de week
zijn. Bij binnenkomst werd hij opgevangen door Janny en
mocht hij het pupil-van-de-week-tenue aantrekken in de
scheidsrechterskleedkamer. De kennismaking met de
scheidsrechter vond Bryan wel een beetje vreemd; hij wist niet
zo goed wat hij moest zeggen. Ook mocht Bryan samen met
het eerste elftal trainen en dat vond Bryan erg leuk, zo vertelde
hij na afloop tegen zijn ouders.

Bryan Spijkerman temidden van de spelers van het eerste elftal,
voorafgaand aan de wedstrijd tegen koploper Hoeve Vooruit.

Na de warming-up nog even met papa en de spelers van het
eerste elftal de kleedkamer in en dan samen met hen het veld
op voor de aftrap. Bryan mocht de eerste goal maken, dit was
hem beloofd door de scheidsrechter en dat deed hij dan ook
vol overgave.

34

35

Daarna mee in de dug-out zitten, dit heeft hij tot de pauze
volgehouden en toen vond Bryan het echt wel tijd worden om
met zijn gekregen voetbal met handtekeningen van het eerste
te voetballen.Na afloop lekker patatjes gegeten en ook kreeg
hij nog een vaantje en een tasje voor de voetbal schoenen, plus
een welp-van-de-week-oorkonde.
Moe en voldaan ging hij met ons mee naar huis. Bryan heeft
wel een paar maal gezegd dat hij het leuk vond maar dat dat
zitten wel erg lang duurde.
Groetjes van de trotse ouders, het was een leuke dag !!
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Team-uitje D2 naar Yip's
Vrijdag 11 maart heeft het D2-team van SV Delden gebowld
bij Yip’s in Hengelo. Iedereen had het bij het bowlen enorm
naar zijn zin en het was heel gezellig, kortom, het was een
geslaagde avond.

Vrijdag 11 maart zijn wij met de D2 gaan bowlen bij Yip’s in
Hengelo.
Eerst moest je zeggen of je met bumper wou of niet, de
meesten kozen voor met bumper. Die haalden dan ook meer
punten.
We werden opgesplitst in 2 groepen. De meisjes en Gerard in
de ene groep en de jongens met Herbert en Jos in de andere
groep.
Na het bowlen gingen we patat met frikadel, kipnuggets of een
kroket eten en dat was heel lekker!
Toen iedereen het eten op had gingen we naar een soort klein
podiumpje waar onze bowl scores bekend werden gemaakt.
Van de kinderen werden Youri 1e, Nicky 2e en Kristel 3e,
knap hoor!
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Volgens ons had iedereen het naar zijn zin en het was heel
gezellig. Kortom, het was een geslaagde avond.
Nicky & Pi
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De Agenda
27 Vergadering bestuur
27 CLUB2009 op De Mors
mei
3

Vergadering jeugdcommissie

27 Scala / Twickel Delden op De Mors
28 Open Dag / Meisjes D7-toernooi / Kind - ouder Dag
juli
08 Jeugdkamp
woensdag 27 april 19:00 uur
CLUB2009 op De Mors - Woensdag 27 april houdt CLUB2009 op
sportpark De Mors een sportieve bijeenkomst voor jongeren met een
beperking.
woensdag 27 april 20:00 uur
Vergadering bestuur - Nadere informatie bij Marco Ezendam.
Dinsdag 3 mei 20:30 uur
Vergadering jeugdcommissie - Nadere informatie bij Henk ter Hofste
vrijdag 27 mei 09:00 uur
Scala / Twickel Delden op De Mors - Vrijdag 27 mei zijn Scala en
Twickel Delden te gast op De Mors. Tijden onder voorbehoud.
zaterdag 28 mei 10:00 uur
Open Dag / Meisjes D7-toernooi / Kind - ouder Dag - Zaterdag 28 mei
zal SV Delden in het kader van de Open Dag vanaf 10:00 uur haar
poorten openen voor iedereen die belangstelling heeft.
Ook vindt deze dag op Sportpark De Mors het jaarlijkse meisjes D7toernooi plaats.De Open Dag wordt bovendien gecombineerd met de
Kind-ouder Dag. Aanvang ca. 14:30 uur.Nadere informatie volgt.
Vrijdag 8 t/m zondag 10 juli

– Jeugdkamp
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BORDSPONSOREN
ALU BOUW
KOZIJNEN
AUTO - RENT
AUTOVERHUUR - BEDRIJF
BAAKE
ELECTRA
BAARS
TOPKEUKENS
BARG VAN DE
CARROSSERIE - BEDRIJF
BELTMAN
MECHANISERING
BERENDS - NAAFS
MAKELAARDIJ
BLEKKENHORST
INTERIEUR - VERZORGERS
MACHINE BOER DE WOLTER
KONSTRUKTIEBEDRIJF
BOLTEN - VENNEMAN
STRAATWERKEN
HOVENIERS &
BOOM & TUIN
BOOMVERZORGING
BOSCH
RECYCLING
BRAAKHUIS
JUWELIER & GOUDSMEDEN
BREUKERS
GRONDVERZET - BEDRIJF
BREUKERS
SCHILDERSBEDRIJF
BREUMAF
MACHINEFABRIEK
BRUINS
DANCING - PARTYCENTRUM
C & S
GELUIDSTECHNIEK
CAMPING MOOI DELDEN FAM. BEUMER
CATTIER
HOVENIERS - BEDRIJF
DELDENSE AUTO
D.A.M.
MATERIALEN
DAKTECHNIEK TWENTE LOODGIETERS
DE BOEMEL / LOKATE SPORT CAFÉ
DE HAGMOLL
CAFÉ - RESTAURANT
DAKBEDEKKINGEN /
DE JONG
KLUSSEN
DE JONG THOM
VOLVO - HYUNDAI GARAGE
DE RUSTENDE JAGER
RESTAURANT
DE SPAR
SPAR - PRODUCTEN
AANHANGER DE STROOKAPPE
VERKOOP/HUUR
DE VOSSENBRINK
GARAGE - BEDRIJF
DONKER
CULTUURTECHNIEK
DUSSELDORP
GRONDVERZET - BEDRIJF
ESHUIS RAAB KÄRCHER BOUW - MATERIALEN
FEIJTEN
AUTOBEDRIJF - VOLVO
FEMI'S
GRILLROOM - PIZZERIA
GEERLINGS
AUTOSCHADE
GERRITSJANS
INSTALLATIE - BEDRIJF
GOLDEN - CITY
CHINEES - RESTAURANT
GRAVUTECH
SPORTVELDEN - RECLAME
HARTMAN
HOVENIERSBEDRIJF
HEBO
KOZIJNEN
HEEMINK
RECLAME 0NTWERPERS
HENGSTMAN &
ASSURANTIE

HENGELO
HENGELO
DELDEN
HENGELO
DELDEN
HENGELO
GOOR
DELDEN
ENSCHEDE
DELDEN
HENGELO /
GOOR
DELDEN
DELDEN
HAAKSBERGEN
DELDEN
HENGELO
SAASVELD
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
BENTELO
DELDEN
DELDEN
BENTELO
BORNERBROEK
DELDEN
DELDEN
HENGELO
BORNE
HENGELO
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGEVELDE
HAAKSBERGEN
HENGEVELDE
DELDEN
DELDEN
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PARTNERS
HENSEN
HET WITTE PAARD
HOBBELINK
HOEK
HOF WEEK BLAD
HOFSTEDE & KAMP
HOLTERMAN
HONG - KONG
HOOGSPEL
IT 4 ELEMENTS
JANSEN DE JONG
K&N
KEIZER
KOLENBRANDER
KROOSHOOP
LA LUNA
LAMERS
LAMMERSEN
LEFERINK
LENFERINK
LENTELINK
MEEN
MEIER HORECA
MERCOM
MOLENKAMP
MORSINK
MORSSINK
MUTA SPORT
NECO
NEW YORK
NOBBENHUIS
OLDENHAVE
ORANJEWOUD
OTTEN VAN
OTTENSCHOT
OUDE NIJHUIS
OUDE WESSELINK
PEPER JOHN
PROFIX
RABOBANK TWENTE
ROKRAMIX
RUESINK
RUPERT
SCHOLTEN
SIEMAR
SMITTIES

PROFESSIONALS
HANDELS - ONDERNEMING
HOTEL - RESTAURANT
KANTOOR - MEUBELEN
VERKEERS - SCHOOL
DRUKKERIJ / WEEKBLAD
MAKELAARDIJ
KEUKENS
RESTAURANT
CAFÉ - RESTAURANT
SOFTWARE - BEDRIJF
BOUW - BEDRIJF
DRIVE - IN SHOW
SCHILDERS - BEDRIJF
GRONDVERZET - BEDRIJF
BLOEMEN - CENTRUM
BUITENSCHOOLSE OPVANG
HUISHOUD - ARTIKELEN
BOUW - BEDRIJF
SCHOENEN
CAFETARIA
SCHILDERS VERFSPECIALIST
BROOD - BANKET
HORECA SERVICE
CONTAINERS - TRANSPORT
KUNSTSTOF - KOZIJNEN
MODELMAKERIJ
BOUW - MATERIALEN
TEAMSPORT - SPECIALIST
KRAAN - VERHUUR
EMPIRE NEW YORK
TEXTIEL - HANDEL
INSTALLATIE - TECHNIEK
SPORT - WONEN - WERKEN
KLUSSENBEDRIJF
LETSELSCHADE
BILJART - HANDEL
RIETDEKKERS - BEDRIJF
INSTALLATIE - BEDRIJF
AUTOSCHADE
BANK - ZAKEN
BETON - CENTRALE
PEUGEOT DEALER
ACCOUNTANTS &
FISCALISTEN
CONSTRUCTIE - BEDRIJF
ZONWERING
DE HARLEKIJN EETCAFÉ

BORNE
DELDEN
HENGELO
BORNE
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGELO
DELDEN
HENGEVELDE
ZENDEREN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGEVELDE
DELDEN
HENGELO
GOOR
BORNERBROEK
DELDEN
DELDEN
ALMELO
NEEDE
HENGELO
DELDEN
BORCULO
DEVENTER
DELDEN
HENGEVELDE
DELDEN
AMBT - DELDEN
DELDEN
GOOR
DELDEN
ENSCHEDE
GOOR
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
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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
WAPEN VAN BECKUM
WAPEN VAN DELDEN
WESTERHOF
WOLD
WONING VAN DER
ZIEL
ZUITHOF

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
RESTAURANT
HOTEL
KAAS - HANDEL
INSTALLATIE - BEDRIJF
FIETSEN - HANDEL
SCHILDERS - BEDRIJF
AUTOBEDRIJF

DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGELO
HENGEVELDE
DELDEN
RIJSSEN
ALMELO
DELDEN
DELDEN
HENGELO
DELDEN
HENGELO
DELDEN
BECKUM
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DIEPENHEIM
BORNERBROEK
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