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Deze eerste editie van InVorm van dit seizoen ontvangt u iets later dan 
normaal. Vanwege de festiviteiten ter ere van ons 100-jarig jubileum 
hebben we besloten om deze editie niet voor de herfstvakantie, maar 

na de vakantie uit te brengen. Dit gaf ons de gelegenheid 
om weer een goed gevulde editie uit te brengen, zoals u 
van ons gewend bent. Ook konden we in deze editie dan 
nog wat meenemen van de geweldige feestweek.

In deze editie weer een aantal leuke interviews en 
natuurlijk een aantal vaste rubrieken. Ook ontvangt u 
de 4e jubileumeditie1982-2002.  

Wij wensen u veel leesplezier!

PN

Algemene 
Ledenvergadering

WANNEER: maandag 21 november
HOE LAAT: 20.00 uur
WIE: Voor alle leden van 18 jaar en ouder

Kijk elders in deze editie van InVorm voor de agenda
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Wat hebben we een mooie jubileumfeestweek achter 
de rug. Vrijdag 23 september werd gestart met de Play 
Back Show voor de jeugd en dat was meteen een dave-
rend succes. Een dag later vond na de voetbalwedstrij-
den een Super Saturday plaats met medewerking van 
DJ voor jou. Woensdagmiddag 28 september was er een 
voetbalclinic/Freestyle voor de jeugd en ’s avonds een 
amusementsavond met medewerking van FC De Rebel-
len. Donderdag een heel mooie reünie, vrijdag de officiële 
receptie en zaterdag de afsluitig met oliebollen op de DES 
Oudejaarsdag. ’s Avonds was er een spetterend feest voor 
alle leden, sponsoren en vrijwilligers. Zonder uitzondering 
waren alle activiteiten succesvol. Een hoogtepunt was 
het ontvangen van de erepenning van de gemeente Hel-
lendoorn uit handen van burgemeester Jorrit Eijbersen. 
Deze hoge onderscheiding komt maar weinigen toe en is 
iets waar we heel erg trots op zijn. Naast de vele loven-
de woorden ontvingen we een aantal prachtige cadeaus 
en giften, waarvoor nogmaals een heel groot dankjewel! 
Hierbij wil ik ook een heel groot dankjewel uitspreken naar 
alle vrijwilligers, bestuursleden, de jubileumcommissie, de 
activiteitencommissie en de supportersvereniging, die al-
len hebben meegewerkt om er een onvergetelijk feest van 
te maken. Trots op DES en op naar het volgende lustrum, 
maar eerst nog het Jubileumjaar vervolgen. Er worden 
nog een paar leuke activiteiten georganiseerd. Daarover 
volgt via de bekende media later meer. 

De competitie 2022-2023 is een aantal weken oud, en we 
kunnen spreken van een moeizame start voor ons 1ste 

elftal. Veel nieuwe gezichten betekenen dat tijd nodig is 
om te wennen aan elkaar en dat gaat niet direct gepaard 
met succes. Met elkaar blijven werken om de nodige pun-
ten bij elkaar te sprokkelen is hard nodig. Zeker gezien de 
versterkte degradatie die dit seizoen wordt doorgevoerd. 
In de competitie van 13 teams degraderen de nummers 
12 en 13 rechtstreeks en strijden de nummers 9, 10 en 11 
via een nacompetitie om lijfsbehoud. Het zal een hele toer 
worden om buiten de gevarenzone te blijven. De intrede 
van vele zondagverenigingen laat zich merken: er komt 
volgend seizoen een 5e klasse bij. Ons doel blijft voorals-
nog overeind staan: handhaving in de 3e klasse. We zullen 
zien waar het eindigt. Dat zondagclubs overstappen naar 
de zaterdag als wedstrijddag is prima, maar wat ons een 
doorn in het oog is, zijn de soms wel heel erg late aan-
vangstijdstippen van wedstrijden. Op een zaterdagmid-
dag om vijf uur ‘s middags af te moeten trappen voor een 
wedstrijd is ronduit belachelijk. De KNVB zou hier in een 
aantal gevallen tegen moeten optreden, door paal en perk 
te stellen aan de aanvangstijdstippen. Wij zullen in ieder 
geval een protest laten horen, maar of daar gehoor aan 
gegeven wordt, is maar zeer de vraag.

Voor nu is het credo: een goed gevolg geven aan het Jubi-
leumjaar en strijden voor punten in alle wedstrijden. Veel 
succes daarbij!

Voorzitter
Henny Broekman

van de
voorzitter

100 jaar samen - door eendracht sterk
02 OKTOBER 1922 - 02 OKTOBER 2022
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Eddy Zwijnenberg 
wil er altijd ‘zijn’, 
is gedreven en geeft 
nooit op!

Onze nieuwe hoofdtrainer is druk en woont in 
Wapenveld. De interviewer is druk en woont in 

Nijverdal. En omdat we corona al een beetje vergeten, 
vergeten we ook dat een interview via teams een goed 

alternatief is om wat reistijd te besparen. Via het 
beeldscherm is er een open en transparant gesprek 

met niemand minder dan de kersverse nieuwe 
hoofdtrainer: Eddy Zwijnenberg!
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Overal waar ik train 
blijf ik 3 jaar of langer! 
Ik ben beslist geen 
jobhopper
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Wie is Eddy?
Eddy groeit op in Zwolle in een arbeidersgezin. Zijn vader 
werkt veel en zijn moeder is langdurig ziek. Eddy groeit op 
met zijn 6 jaar oudere broer en een anderhalf jaar jonger 
broertje. Hij voetbalt graag op straat in zijn vrije tijd. Hij 
haalt zijn diploma docent en wordt sportleraar op het Del-
tion College. 

Op 15-jarige leeftijd komt zijn moeder te overlijden en dat 
verandert het leven van Eddy voorgoed.

Zijn vader is vaak buiten de deur voor het werk en dus stond 
Eddy er met z’n broers alleen voor. ”We bepaalden zelf wat 
we deden, of we naar school gingen en wat we aten”, blikt 
Eddy terug. ”Zelfregulerend leren is me dan ook wel bijge-
bleven van deze periode. Met een diploma-uitreiking sta je 
er alleen voor, ik heb mezelf leren zwemmen en voetbalde 
veel op straat, o.a. met Ron Jans en Jan Verheijen.”

Ondanks diepe dalen heeft hij veel geleerd van deze le-
venservaringen, wat zich uit in een hecht eigen gezin. Hij 
probeert het positieve uit zijn ervaring te halen en geeft 
veel liefde aan zijn eigen kinderen. ”Op Deltion ben ik naast 
sportleraar ook het aanspreekpunt voor studenten met 
een ”rugzak”. Die hoop ik met mijn ervaring goed te bege-
leiden.” 

Voetbalcarrière 
Eddy voetbalt tot z’n 17e bij Zwolsche Boys. Op diezelfde 
leeftijd debuteert hij in het eerste bij Zwolsche Boys, dat 
uitkomt in de hoofdklasse. Zijn favoriete positie is mid-mid 
en Eddy is puur links. Al met al speelt hij maar drie wed-
strijden in de hoofdklasse. Een kruisbandblessure maakt 
direct een einde aan zijn serieuze voetbalcarrière. Na een 
lange revalidatie gaat hij voetballen bij SV Zwolle en pro-
moveert hij in de vierde klasse. Later zal hij zelfs nog spelen 
in de tweede klasse, maar zijn oude niveau zal Eddy nooit 
meer halen.

Twee dingen die hem als voetballer altijd bij zijn gebleven, 
zijn een kopbal die hij als middenvelder vanaf de zestien 
meter in de kruising kopt en het willen doorspelen met een 
bloedende hoofdblessure, terwijl iedereen zei dat hij moest 
stoppen. Dit laatste zegt ook iets over Eddy als persoon: hij 
wil er altijd zijn, is gedreven en geeft nooit op. 

Naast zijn eigen voetballerij haalt hij als jonge twintiger zijn 
trainingspapieren en traint hij C1 en A1 van SV Zwolle. Op 
24-jarige leeftijd stopt hij als actief voetballer van het eer-
ste van SV Zwolle en wordt hij trainer van het tweede. Een 
half jaar later wordt de trainer van het eerste ontslagen en 
niet veel later volgt Eddy hem op. 

Eddy als trainer
Vijf jaar lang is hij trainer van SV Zwolle. Drie periodes van 
respectievelijk 6, 5 en 4 jaar is hij trainer van zijn plaatselij-
ke voetbalvereniging W.Z.C. waarmee hij drie keer promo-
veert naar de derde klasse. Hij is tevens trainer van CSV’28 
(promotie naar de tweede klasse), Hellendoorn (1x promo-
tie naar de tweede klasse) en Rouveen. 

”Overal waar ik train blijf ik 3 jaar of langer! Ik ben beslist 
geen jobhopper”, aldus Eddy. ”Ik wil het maximale uit de 
jeugd en het team halen en ze inspireren.” Eddy kenmerkt 
zich dan ook als teambuilder die veel praat over voetbal. 

Het hoogtepunt als trainer is de promotie van CSV’28 naar 
de tweede klasse. ”In een beslissingswedstrijd met DOS ko-
men we min of meer wat gelukkig op een 1-0 voorsprong. 
DOS is de hele wedstrijd de betere ploeg en onze keeper 
hield een paar onmogelijke ballen eruit. Het geluk was aan 
onze zijde en zo werd dat een legendarische wedstrijd met 
als gevolg promotie.” 

”Een ander hoogtepunt is tijdens mijn 3-jarig trainerschap 
bij Hellendoorn. Harry Warmelink was op een gegeven mo-
ment mijn assistent-trainer en vertrok in het tweede jaar 
als hoofdtrainer naar Bergentheim. In mijn laatste jaar als 
trainer bij Hellendoorn speelden we een beslissingswed-
strijd voor promotie naar de tweede klasse tegen Ber-
gentheim. Hellendoorn won en het was wel een prettige 
bijkomstigheid om te winnen van mijn toenmalige assis-
tent-trainer .” Het feest dat ze toen hebben gevierd zal 
Eddy altijd bij blijven. 

De afgelopen vier jaar is Eddy trainer van Rouveen geweest. 
In het eerste jaar als trainer werd de finale om een plaats in 
de 2e klasse verloren van Quick’20. Daarna kwamen twee 
vervelende coronajaren en het afgelopen seizoen werd de 
beslissingswedstrijd voor promotie naar de 2e klasse ver-
loren van de Zweef. 

Al met al loopt Eddy al meer dan 30 jaar mee in het trai-
nersvak, speelt hij vele finales en maakt hij verschillende 
promoties mee. Eén keer degradeert hij met W.Z.C. Van-
zelfsprekend is dit het dieptepunt in zijn trainerscarrière, 
hoewel hij bij W.Z.C. in het seizoen 1992–1993 ook onge-
slagen kampioen wordt in de tijd dat er nog gestreden werd 
om 2 punten per wedstrijd en met twaalf teams. 

Eddy is verder een trainer die alles tot in den treure voor-
bereidt. Spelprincipes, videoanalyses en data zijn belangrijk 
om bij te houden. Vooral videoanalyses zijn een openba-
ring. Nieuwe ontwikkelingen volgt hij dan ook op de voet. 
Tijdschriften lezen, bijscholen en netwerken. Eddy is een 
échte liefhebber van het vak. 
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Op de vraag of hij als trainer ook mindere kanten heeft, 
moet Eddy even nadenken: ”Soms laat ik me er wel toe 
verleiden me te bemoeien met het slechte fluiten van de 
scheids, en”, voegt er gelijk aan toe, ”dat heeft me nog nooit 
een rode kaart gekost hoor!”
 
Trainer van DES 1
Na Rouveen solliciteert Eddy bij vv DES. Als middenmoter 
in de derde klasse en met een jonge groep met potentie een 
mooie uitdaging om een groei door te kunnen maken. Daar 
houdt Eddy van. Daarbij komt dat vv DES een mooie en net- 

te dorpsclub is en uiteindelijk is het bestuur erg doortas-
tend in de sollicitatiefase. De eerste indruk van vv DES als  
organisatie is top. De samenwerking met Jelle is plezierig, 
hij heeft een fijne inwerkperiode achter de rug. ”Ondertus-
sen heb ik twee dingen bij de technische commissie aange-
geven: de noodzaak van een fysio i.v.m. de vele blessures 
en het hebben van een beamer in de bestuurskamer.” Dit is 
beide al geregeld en daardoor kan Eddy zich verder focus-
sen op het team. 

Wel is Eddy wat onaangenaam verrast door de vele bles-
sures en de vier vertrokken spelers. ”Dat was wel even een 
tikkie en omschakelen”, bekent Eddy eerlijk. Maar zoals hij 
in zijn privéleven heeft geleerd gaat hij hier verder positief 
en constructief mee om. ”Het is besproken, de koppies 
staan weer dezelfde kant op en dan gaan we weer positief 
verder. Gezien het feit dat er kwaliteit verloren is gegaan 
en dat de laatste 5 teams nacompetitie spelen of direct 
degraderen, is de doelstelling ons zo snel mogelijk veilig te 
spelen.”

Ik wil het maximale 
uit de jeugd en het team 
halen en ze inspireren
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”Dat gaan we doen door het spelen van 1-5-3-2 en 1-4-
4-2, afhankelijk van de beschikbare spelersgroep en de te-
genstander. Het liefst speel ik verzorgd voetbal en laat ik 
opbouwen vanuit de achterlinie. De spelers in het team zijn 
belangrijk. Ik verwacht dat ze plezier in hun sport beleven, 
gemotiveerd zijn en dat ze het team belangrijker vinden 
dan het individu.” Eddy voegt eraan toe: ”Uiteraard mag het 
individu zich wel graag ontplooien.” 

Beste Eddy, bedankt voor het interview en succes met ons 
vlaggenschip gewenst! 

MB Naam:  EDDY ZWIJNENBERG
Leeftijd:  60
Burgerlijke staat:  34 jaar getrouwd met Marianne  en 3 kinderen: Tommy (34), Amy (32)    en Rosalie (28)
Woonplaats:  Wapenveld 
Beroep:  sportleraar bij het Deltion College  en EHBO-docent 
Hobby’s:  tuinieren en voetbal
Favoriete drankje:  cola en water, in ieder geval  geen alcohol 
Favoriete club:  PEC Zwolle (seizoenkaarthouder)
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De Stadsboerderij 
en De Sterkerij

Sponsor in beeld:

De dag waarvan je wist dat die zou komen is aangebro-
ken. 2 Oktober 2022, onze vereniging bestaat 100 jaar. De 
feestweek ligt achter ons, met als klapper de grandioze 
feestavond. Deze zondagochtend laat ik alles nog een de 
revue passeren en voel me trots om deel uit te mogen ma-
ken van deze prachtige DES-familie. In huize Fransen moet 
iedereen weer even bijkomen en gebruiken we deze zon-
dagochtend om rustig op te starten. Voor mij persoonlijk 
was de reünie het hoogtepunt. Een weerzien met vele oude 
bekenden. Sommigen waren geen spatader veranderd en 
bij anderen was de tand des tijds duidelijk zichtbaar. Wat 
geweldig om die herinneringen van behaalde successen 
weer op te halen, of anekdotes met elkaar te delen. 

Midden in de feestweek stond een gesprek gepland met 
Arthur Knobben van De Stadsboerderij en Marco Woert-
man van de Sterkerij. Beide in Rijssen gevestigde bedrij-
ven hebben nauwe banden met onze prachtige vereniging, 
daarover later meer.

Voor mijn eerdere artikelen heb ik een diversiteit aan men-
sen gesproken. Van de toenmalige nieuwe trainer van ons 
vlaggenschip, de verzorgster, de wethouder en de burger-
meester tot DES-iconen en families. Een artikel over een 
sponsor was dus weer iets nieuws en maakt dat ik hier 
echt naar uitkeek, niet in de laatste plaats omdat het type 
bedrijf me erg aansprak. Maar juist ook, omdat ik hiervoor 
buiten onze gemeentegrenzen mocht treden. 

De mensen die mijn artikelen lezen weten dat mijn voorbe-
reiding voor een gesprek veelal beperkt is tot het noteren 
van enkele steekwoorden. Voor mijn werk heb ik honder-
den bedrijven bezocht en gesproken met bevlogen onder-
nemers. Het doel van die gesprekken was niet veel anders 
dan mijn doel nu. Namelijk: achterhalen wat de vaak ge-
passioneerde ondernemers drijft, waar ze nog kansen zien 
en waarom zij nu zo uniek zijn. Ik besloot daarom dat dit 
mijn insteek voor dit gesprek ook zou zijn.

Marco, Arthur en ondergetekende hadden midden in de ju-
bileumweek met elkaar afgesproken bij De Stadsboerderij. 
Vooraf was mij al ingefluisterd om dit vooral rond lunchtijd 
te doen, om ook de dynamiek van het bedrijf mee te krij-
gen. Om niet de hele bedrijfsvoering in de war te schoppen 
spraken we af rond 14:00uur. 

Onbeperkt genieten
De Stadsboerderij is gevestigd in het centrum van Rijssen 
aan de Grotestraat 27 (achter het oude Lucky). In de prach-
tig gerestaureerde Stadboerderij verzorgt een enthousiast 
team van cliënten vanuit de Baalderborg Groep, aangevuld 
met mensen vanuit ”het nieuw beschut” dagelijks zijn 
gasten. Deze cliënten met een verstandelijke beperking 
worden ondersteund door twee dames met een zorgach-
tergrond, die tevens meedraaien in de bediening. Het team 
wordt naast chef-kok Arthur Knobben compleet gemaakt 
door 6 vaste medewerkers en 20 parttime medewerkers. 
Bij De Stadsboerderij kun je ”Onbeperkt Genieten”, zo luidt  
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althans de slogan. Voor een kopje koffie met iets lekkers, 
voor een overheerlijke lunch, voor een geweldig diner, of 
voor het vieren van een bruiloft, verjaardag of jubileum. Ie-
dereen die er binnenstapt, komt met een glimlach en gaat 
ook met een glimlach weer naar huis. 

Glimlach
Nou, die glimlach die had ik ook toen ik binnenkwam. Want 
blijkbaar was mijn komst al aangekondigd. Een van de me-
dewerkers die deel uitmaakt van dit enthousiaste team is 
Thijs Nieboer. Thijs kennen we natuurlijk van zijn weerga-
loze acties in misschien wel het mooiste team van onze 
prachtige club. Thijs stond samen met een paar collega’s 
mij al op te wachten. Zoals het hoort in een goede horeca-
zaak, want zo mag je De Stadsboerderij wel noemen, werd 
ik zeer vriendelijk welkom geheten. Onder begeleiding van 
deze geweldige gastheer werd ik verwezen naar de tafel 
waar Marco Woertman al plaats had genomen. Eenmaal 
plaatsgenomen, viel me inderdaad op dat iedereen met big 
smile rondliep. De ontwapenende medewerkers hebben 
echt plezier in hun werk. Arthur, die nog in de keuken bezig 
was met de naweeën van de lunch, begroette mij ook met 
een grote glimlach. Ondertussen kwam ook Ellen Nieboer, 
onze fotograaf voor dit artikel, de zaak binnen. Thijs kon bij 
het betreden door zijn moeder van De Stadsboerderij zijn 
plezier maar moeilijk onderdrukken. Maar na een uiteraard 
weer zeer vriendelijke begroeting ging Thijs weer door met 
waar hij mee bezig was, namelijk zijn klanten bedienen  

met een glimlach. Wat me daarbij ook opviel, is de professi-
onaliteit die de medewerkers laten zien. Zonder problemen 
loopt de bediening met een gevuld dienblad door de zaak. 
Ellen, die als trotse moeder van Thijs plaatsnam naast 
Marco, maakte ons gezelschap compleet. Nadat ook Arthur 
zijn pannen van het vuur had gehaald en naast mij plaats-
nam, nam een enthousiaste medewerker de drankjes op. 
Niet veel later stond een overheerlijke cappuccino, gesouf-
fleerd door heerlijk likeurtje, voor mijn neus. Ondanks het 
feit dat we elkaar al wel eens hadden gesproken, leek het 
me goed om mijn tafelgenoten beter te leren kennen. 

Arthur Knobben heeft al ruim 30 jaar ervaring als kok en 
heeft de keukens van diverse horecabedrijven in de omge-
ving bestierd. Inmiddels is hij als chef-kok en bedrijfsleider 
alweer 3 jaar verantwoordelijk voor De Stadsboerderij. 

Marco Woertman, zocht na een jarenlange carrière in de 
consumentenelektronica een uitdaging met een maat-
schappelijk karakter die iets dichter bij huis was. De Ster-
kerij kwam op zijn pad. Met de Sterkerij waren de ingredi-
enten aanwezig voor de uitdaging die Marco zocht en hij is 
inmiddels al weer heel wat jaren als directeur verbonden 
aan dit bedrijf. 

14



15

MVO-onderneming
De Sterkerij is een leer-werkbedrijf dat tot doel heeft om 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen 
om stappen te zetten op de arbeidsmarkt. Door passend 
werk te bieden op ieders eigen niveau. Met de juiste bege-
leiding komen mensen bij de Sterkerij tot hun recht. Beide 
bedrijven hebben met elkaar gemeen dat ze een MVO-on-
derneming zijn. Daar waar De Stadsboerderij dagbesteding 
verzorgt voor cliënten die op basis van een indicatie bij hen 
werken, bestaat het personeel bij de Sterkerij uit school-
verlaters en mensen die via het UWV of de gemeente in-
stromen. De werkzaamheden binnen De Sterkerij variëren 
van heel eenvoudige werkzaamheden als assemblage van 
producten tot het verzorgen van de catering voor een (be-
drijfs)feest(je). Deze werkzaamheden komen de club niet 
aanwaaien. Marco heeft als bevlogen en betrokken direc-
teur sinds zijn komst veel energie gestoken in het bedrijf, 
maar ook zeker in het creëren van een netwerk rondom het 
bedrijf. Nagenoeg iedere Rijssense ondernemer kent de 
Sterkerij en vice versa. Dit succes valt mede toe te dich-
ten aan Marco en niet in de minste plaats aan zijn bevlo-
gen team. Binnen de Sterkerij worden cliënten betrokken 
bij het bezoeken van klanten. Naast het feit dat men ge-
woon goed werk levert, heeft men door deze aanpak ook  

een hoge gunfactor. Het bedrijf is gegroeid van een sociale 
werkplaats naar een MVO-onderneming. Inmiddels be-
staat het team uit een 10-tal medewerkers.

Geen gesubsidieerde club!
Zowel de Sterkerij als de Stadsboerderij moet zichzelf be-
druipen en ze zijn zeer zeker geen gesubsidieerde clubs. 
Binnen de Sterkerij staan een aantal veranderingen op sta-
pel. Zo viel op het moment van het gesprek het bedrijf nog 
onder de verantwoordelijkheid van De Baalderborg Groep. 
Vanaf 1 oktober is er weer een lokaal bestuur, waaronder 
ook de gemeente Rijssen-Holten. De Sterkerij is in het gat 
gesprongen dat de SOWECO achterliet. Sociale werkvoor-
ziening werd weer teruggelegd bij de gemeente. De Ster-
kerij wil naast het werk waar men zich nu al op richt, ook 
gaan richten op de business-business markt, wat zoveel 
inhoudt dat men weer krachten wil laten uitstromen naar 
bedrijven. Een goed netwerk en lokale betrokkenheid van 
overheid en bedrijven is daarbij van belang. 

Die lokale betrokkenheid is voor zowel Marco als Arthur erg 
belangrijk. Daarmee komen we gelijk op het volgende on-
derwerp. De sponsoring.
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Onze medewerkers 
zijn supertrots 
dat we met onze naam 
op het shirt prijken

16



Wederkerigheid
”G-voetbal is een van de weinige sporten voor deze doel-
groep. Inmiddels zie je dat andere sporttakken ook een 
aanbod hebben voor G-sporters, maar van oudsher is voet-
bal nog steeds wel de bekendste en de grootste. Doordat 
enkele cliënten van De Stadsboerderij en de Sterkerij voet-
ballen bij vv DES en Excelsior ’31 en we het belangrijk vin-
den dat we onze betrokkenheid als bedrijf tonen, hebben 
we gezamenlijk het sponsorschap van zowel het G-team 
van Excelsior als DES opgepakt.” Natuurlijk hebben de 
mannen zelf ook echt wel ‘iets’ met voetbal. Arthur, die ge-
boren en getogen is in Haarle, heeft daar bij de plaatselijke 
trots zijn kunsten vertoond. Later toen zijn zoon Luca groot 
genoeg was om te gaan voetballen, is Arthur in aanraking 
gekomen met vv DES. Marco kent vv DES naast natuurlijk 
het sponsorschap ook via zijn Guus, die met veel plezier 
in de JO15-3 speelt. ”We vinden het belangrijk dat we de 
doelgroep blijven steunen, ook naast het werk. Vandaar 
dat we zowel het G-team van vv DES als Excelsior spon-
soren. Onze medewerkers zijn supertrots dat we met onze 
naam op het shirt prijken.” 

”Natuurlijk brengt dit sponsorschap ook veel. Naast de be-
trokkenheid bij onze eigen medewerkers, zien we ook dat 
we ons netwerk zo kunnen vergroten en dat er sprake is 
van wederkerigheid. Dat vinden we ook belangrijk. Dat we 
niet alleen sponsor zijn, maar dat we daar ook wat voor te-
rugkrijgen. Dat pakt vv DES goed aan. We zien DES als een 
actieve vereniging, die ook waarde hecht aan de relatie met 
de sponsoren. De evenementen die worden georganiseerd, 
met of voor de sponsoren, laten dit ook zien.” 

Ondertussen zie ik dat de bruisende lunchdynamiek die in 
De Stadsboerderij heerste, plaats gemaakt heeft voor een 
gemoedelijke atmosfeer. Hier en daar zitten nog mensen 
uit te buiken en anderen maken plaats voor het winkelend 
publiek, dat de weg naar deze prachtige locatie ook weet te 
vinden. Ellen, die ons tijdens het prettige gesprek op de ge-
voelige plaat had vastgelegd, was ondertussen al vertrok-
ken naar de Sterkerij om daar ook een paar mooie plaats-
jes te schieten. Ik zie aan de beide heren ook dat ze weer 
staan te popelen om de draad weer op te pakken en aan 
de slag te gaan. Daarom leek het me verstandig om ook 
aan dit gesprek weer een eind te breien, maar niet voordat 
we alle drie nog een laatste slok van onze heerlijke cap-
puccino hadden genomen. De tijd was voorbij gevlogen en 
de geweldige sfeer en het prettige gezelschap hebben daar 
zeker aan bijgedragen. Het is altijd leuk om bevlogen on-
dernemende mensen over hun vak te horen praten. Dank 
daarvoor, Arthur en Marco. Voor jullie beiden geldt dat jul-
lie met jullie bedrijven je steentje bijdragen aan de maat-
schappij. Met de betrokkenheid en bevlogenheid die jullie 
hierbij hebben, weten jullie met de doelgroep iets moois 
neer te zetten en ook het verschil te maken. Jaloersma-

kend om te zien hoeveel plezier deze mensen in hun werk 
hebben. Bedankt voor de geweldige ontvangst en het kijkje 
in jullie bedrijf. Natuurlijk ook bedankt voor jullie betrok-
kenheid bij vv DES als sponsor en in het bijzonder voor jullie 
betrokkenheid bij het G-team.
MF

Naam:  
ARTHUR KNOBBEN

Partner:  
Dorien

Kinderen:   
de tweeling Luca en Loïs, 

 
13 jaar

Hobby’s:  
sporten (in de breedste zin, 

 
o.a. hardlopen) en koken

Naam:  MARCO WOERTMAN

Partner:  Heleen

Kinderen:  Lotte 21, Eva 16, Guus 13, Julia 11

Hobby’s:  hardlopen, cross-fit, wintersport 

 en autosport volgen
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Een teamuitje!
Samen met jouw (voetbal) vrienden

Babbels is een unieke locatie voor elke

gelegenheid. Of het nu gaat om een

teamuitje, verjaardag, jubileum of

bedrijfsborrel. Wij passen onze

arrangementen aan op jouw wensen.

Boek bij ons jouw eigen privé café! info@babbels-nijverdal.nl

De Joncheerelaan 29, Nijverdal

voor elk
moment

De sfeervolle plek

Specialist in kunststof kozijnen

- Overkappingen
- Rolluiken/screens
- Dakkapellen

- Dakkapel renovaties
- Gevelbekleding
- Dakranden
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Geachte DES-leden,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Le-
denvergadering 2022 op maandag 21 november 2022 om 
20.00 uur in het clubgebouw van vv DES.

Agenda Algemene Ledenvergadering 2022  
1. Opening 
2. Vaststelling van de agenda 
3. Ingekomen stukken 
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 
 1 november 2021
5. Secretarieel verslag 2021 - 2022
6. Financieel jaarverslag 2021 - 2022
7. Verslag kascommissie 2021 - 2022
8. Verkiezing nieuw lid kascommissie 
9. Begroting seizoen 2022 - 2023
10. Bestuursverkiezing
11. Voetbalzaken 
12. Mededelingen 
13. Rondvraag 
14. Sluiting van de vergadering 

Bestuursverkiezing:
Het volgende bestuurslid is (statutair) aftredend 
en herkiesbaar:
• Hans Lohuis, Penningmeester 
 (Portefeuille: Middelen)

Het volgende bestuurslid is (statutair) aftredend 
 en niet herkiesbaar: 
• Ellen Nieboer, Lid (Portefeuille: Activiteiten)

Kandidaten voor de bestuursfunctie van Ellen kunnen ui-
terlijk 7 dagen vóór de dag van de vergadering schriftelijk 
worden aangemeld bij de secretaris.

Inzien van vergaderstukken:
Vanaf maandag 7 november liggen de volgende stukken 
ter inzage in het clubhuis: 
• Notulen van de Algemene Ledenvergadering 
 van 1 november 2021
• Secretarieel Verslag 2021 - 2022
• Financieel Jaarverslag 2021 - 2022

Heeft u nu al vragen voor de rondvraag, dan willen we u 
de mogelijkheid bieden deze vooraf kenbaar te maken bij 
het bestuur, bij voorkeur via e-mail: secretaris@vvdes.nl

Met vriendelijke groet, 
Patrick Nieboer 
Secretaris vv DES

Algemene Leden-
vergadering 2022             
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OP HET GEBIED VAN DRANK BENT U
BIJ ONS TREFZEKER!

MAXIMASTRAAT 10 NIJVERDAL. BIJ BESTEDING VAN 25 EUOR KRIJGT U VAN ONS EEN UITRIJKAART VAN DE PARKEERGARAGE.

Trotse sponsor van DES en
Uw specialist in dranken:
 Ruim assortiment wijn
 Meer dan 160 soorten speciaalbier
 Meer dan 280 soorten whisky

MOODSOCKS.NL

10% korting voor alle DES-leden met de code: 10winningmood



Jubileumfeestweek 
100 jaar VV DES  
HET WAS FAN-TAS-TISCH!!!!

Wat een geweldige week hebben we gehad! In de laatste 
week van september vierden we met zijn allen Door Een-
dracht Sterk dat we op 2 oktober 2022 een eeuw oud zijn!

Donderdag 22 september werd de kantine door de jubile-
umcommissie omgebouwd tot een rood-zwarte feestzaal. 
Op vrijdag 23 september begonnen we met een Miniplay-
backshow voor onze pupillen! Samen met ouders, opa’s 
en oma’s was het een schitterende avond met alleen maar 
winnaars! 

Zaterdag 24 september trapten we het voetbalseizoen af 
met een Super Saturday. Zowel DES JO19-1. DES 1, DES 2 
als DES 3 speelden die middag hun eerste competitiewed-
strijd, dus in een bomvolle kantine was het onder leiding 
van Martijn Rutgers en Niek Rolleman van DJvoorJou een 
groot feest. 

Woensdagmiddag was er voor de junioren een Panna- en 
Freestyle Clinic. Na een korte show werden de spelertjes 
onder leiding van de top van de Nederlandse Panna- én 
Freestyle voetballers de eerste beginselen aangeleerd van 
zowel Panna- als Freestyle voetbal. 

Nadat op dinsdagavond met behulp van veel vrijwilligers 
ook het dakterras al was omgebouwd tot een overdekte en 
verwarmde ‘uitbreiding van onze kantine’ inclusief een bar, 
gingen we op de woensdagavond verder met een amuse-
mentsavond door FC de Rebellen. Onder leiding van Aletha 
Liedelmeijer van ESPN werden op hilarische wijze door 
Theo Janssen, Ricky van de Berg en Jeroen Heubach de ech-
te verhalen verteld uit de vaderlandse voetballerij. 
Donderdagavond was er een gezellige reünie waar ‘oud’ 
DES-leden elkaar ‘opnieuw’ ontmoetten. Tijdens de reünie 
werd Jannes Mensink gehuldigd voor zijn maar liefst 70-ja-
rig lidmaatschap. Het was een gezellige avond in een op-
nieuw bomvolle kantine.

Vrijdagavond was de officiële jubileumreceptie voor geno-
digden. Naast de vele ‘soms ludieke’ cadeaus van zuster-
verenigingen uit de gemeente Hellendoorn ontving vv DES 

voorzitter Henny Broekman uit handen van burgemeester 
Jorrit Eijbersen de gemeentelijke Erepenning. 

De bronzen penning is bedoeld 
voor mensen en voor organisa-
ties die door hun langdurige of 
intensieve inzet de gemeente 
Hellendoorn en/of de gemeen-
schap een uitzonderlijk grote 
dienst hebben bewezen, of de 
gemeente grensoverstijgend 
op de kaart hebben gezet. Dat 
heeft de 100-jarige voetbal-
vereniging DES uit Nijver-
dal duidelijk gedaan. Vele 
generaties in de gemeente 
Hellendoorn zijn opgegroeid met 
het voetballen bij vv DES. Niet alleen sportief, maar ook 
sociaal en maatschappelijk is DES sinds 1922 van zeer gro-
te waarde voor de lokale samenleving. De ver-
eniging is al die decennia lang 
een ontmoetingsplaats waar 
honderden mensen en soms 
hele families samenkomen. 
Ook sportief heeft de sportver-
eniging in de afgelopen eeuw het 
nodige bereikt.

Daarnaast ontving de club van onze 
60-jarige supportersvereniging een 
schitterende cheque van 7500 Euro 
voor de realisatie van het nieuwe 
voetbalcourt met speeltuin. Als klap op 
de vuurpijl kreeg vv DES van de familie 
van Keulen een cheque ter waarde van 
maar liefst 10.000 Euro. 

Zaterdag 1 oktober startten we onze 
oudejaarsdag met het bakken van 
ruim 600 oliebollen. Voor iedereen 
die dat wilde was er zaterdagoch-

OP HET GEBIED VAN DRANK BENT U
BIJ ONS TREFZEKER!

MAXIMASTRAAT 10 NIJVERDAL. BIJ BESTEDING VAN 25 EUOR KRIJGT U VAN ONS EEN UITRIJKAART VAN DE PARKEERGARAGE.

Trotse sponsor van DES en
Uw specialist in dranken:
 Ruim assortiment wijn
 Meer dan 160 soorten speciaalbier
 Meer dan 280 soorten whisky

MOODSOCKS.NL

10% korting voor alle DES-leden met de code: 10winningmood
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tend een heerlijke oliebol. Dat deze bollen goed in de smaak 
vielen bij zowel de DES’ers als onze tegenstanders bleek 
wel uit het feit dat om 12:00 uur alle oliebollen op waren!
’s Middags was er een verklede sponsorloop voor onze 
pupillen. De opbrengst van deze sponsorloop van ruim 
3600 euro wordt gebruikt voor de realisatie van het nieu-
we voetbalcourt met speeltuin eind dit jaar.

Zaterdagavond was dan eindelijk het jubileumfeest waar 
heel veel leden al heel lang naar uitgekeken hadden. In 
onze eigen kantine en onder leiding van de feestdirecteu-
ren barstte het feest vanaf half 9 los! Een optreden van 
zanger Maico was een mooie opwarmer voor het optreden 
van onze eigen Nick Brinkhuis! Ondertussen was er voor 
iedereen de mogelijkheid om buiten bij de Twentse Food 
Hub een zak patat met een snack te scoren. Tijdens de 
jubileumfeestavond werd ook de vrijwilliger van het jaar 
2022 bekendgemaakt. Het bestuur deelde met heel veel 
genoegen mee dat secretaris (en lid van de Jubileumcom-

missie) Patrick Nieboer 
deze eer ten deel valt. Pa-
trick was enorm verrast 
door deze benoeming. De 
benoeming is meer dan 
terecht, want wat hij al-
lemaal voor vv DES ge-
daan heeft in dit jubile-
umjaar is met geen pen 
te beschrijven.

Doordat de organisatie van Bruisend Nijverdal achter de 
bar stond tijdens deze avond. was het voor al onze leden 
en vrijwilligers een grandioos feest. 

Om 00:00 uur was het dan eindelijk zover! Het bestuur en 
de jubileumcommissie betraden het podium en proostten 
samen met alle aanwezigen op de honderdjarige verjaar-
dag van onze mooie vereniging, waarna de feestdirecteu-
ren de zaal overnamen en er nog een mooie afterparty 
van maakten. 

Verderop in deze editie van InVorm zijn wat foto’s opge-
nomen, voor alle foto’s die deze week zijn gemaakt kunt u 
kijken op onze website of facebookpagina.

We willen iedereen har-
telijk bedanken voor hun 
hulp en aanwezigheid bij 
alle activiteiten. Zonder 
jullie was het niet zo’n 
groot succes gewor-
den!

Jubileumcommissie 
100 jaar vv DES.

Mooi bedrag 
vanuit Rabo 
ClubSupport 
Rabo Clubsupport heeft dit seizoen ruim 1260 euro 
opgeleverd. Een bedrag dat we gaan gebruiken voor 
de realisatie van het nieuwe voetbalcourt.

Penningmeester Hans Lohuis ontving uit handen 
van Jeroen Gerrits namens de Rabobank een mooie 
cheque met een waarde van  € 1264,48.

Wij willen de Rabobank en haar leden die op voet-
balvereniging DES hebben gestemd hartelijk bedan-
ken voor dit mooie bedrag.
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Vrijdag 23 september

Mini PlaybackshowPlaybackshow

vo or mee r foto 's 
scan:
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Economisch & betrouwbaar.  De kracht  van IBZ!

Raadgevende

Ingenieurs

IBZ
Raadgevend
Ingenieursburo

Ontwerpen,
berekenen, 

en tekenen
                  van constructies

Kalanderstraat 29
Postbus 230
7460 AE Rijssen

Tel: 0548-631919
Email: info@ibz-bv.nl
Website: www.ibz-bv.nl

BEDRIJVENWEG 5, 7442 CX, NIJVERDAL
+31 (6) 406 479 80| INFO@TWEE12.COM
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Woensdag 28 september 

Panna & Freestyle 
voetbal clinic

vo or mee r foto 's 
scan:
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Met Alfa 
scoor je altijd

Jouw bedrijf, branche en uitdagingen, wij willen het van 
dichtbij meemaken. Vanuit een landelijk actieve organisa-
tie met meer dan 900 specialisten in accountancy en 
bedrijfsadvisering, maar met een kantoor bij jou om de 
hoek. Met brede financiële kennis én specialistische 
branchekennis.

Thuis in jouw omgeving, dichtbij jou en je werkgebied. 
Daar zijn we op ons best. 
We voelen ons sterk betrokken bij en geloven in de kracht 
van het lokale midden- en kleinbedrijf. Daar weten we 
dan ook alles van. Ontdek het zelf en neem contact op met 
het kantoor bij jou in de buurt. Waar je ook bent, wij zijn 
overal dichtbij.

Alfa Nijverdal
Anders Celsiusstraat 3
7442 PB Nijverdal
088 2532750
nijverdal@alfa.nl

Alfa Hardenberg
Hessenweg 29
7771 CH Hardenberg
088 2532850
hardenberg@alfa.nl
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Wanneer je het doet, 
dan moet je het goed doen

Wim Grootenhuis:

In dit historische jaar van onze vereniging is er al veel te-
ruggekeken naar ons roemrijke verleden. Veel van deze 
verhalen zijn reeds eerder beschreven in dit magazine, of 
via beeldmateriaal terug te vinden op de website. Toch zijn 
er nog steeds genoeg onbekende verhalen en (nog) niet 
eerdergenoemde anekdotes uit de geschiedenis van vv DES 
die alleen bij de oudste generatie leden bekend zijn. Door 
met hen te praten, goed naar ze te luisteren en de bruik-
bare informatie te documenteren, kunnen wij onze historie 
nog beter in beeldkrijgen.  

Een van deze leden is Wim Grootenhuis (84). Wekelijks nog 
bij vv DES actief als bediener van het scorebord op veld 1, 
tijdens wedstrijden van zowel het eerste als het tweede  
elftal. Tevens is hij een vaste gast aan de stamtafel.

Wim is sinds 01.01.1966, dus al 56 jaar lid van vv DES. 
Naast actief speler bekleedde hij functies zoals jeugdleider, 
bestuurslid jeugdbestuur en clubscheidsrechter. Een man 
die dus al vele jaren op sportpark Gagelman aanwezig is. 
Hoogste tijd om meer van hem te weten te komen.

Ik zie dat U geen geboren en getogen Nijverdaller bent…
Dat klopt. Ik ben in 1938 geboren en opgegroeid in Den 
Ham (Ov.) als 2e in een gezin met 10 kinderen, waarvan ik 
wel de oudste zoon ben. Na de lagere school in Den Ham 
heb ik de ULO (technische opleiding) afgerond in Vrooms-
hoop. Toen ben ik in 1958 aan de slag gegaan bij de ambu-
lancedienst. Dit was destijds nog een particuliere onder- 
neming. Tegenwoordig zijn de ambulances door 2 mensen 
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 bemand en werkt men in diensten. Voor mij betekende het  
in die tijd dat je 24/7 bereikbaar moest zijn en misschien 
wel het meest bijzondere:  je reed alleen. In zeer ernstige 
gevallen kreeg je een politieagent of een arts mee, maar het 
grootste deel van mijn ritten naar de ziekenhuizen deed ik 
alleen. Ik heb dit 3 jaar volgehouden, toen was het klaar. 
Lichamelijk, maar ook geestelijk werd het mij te zwaar. Het 
kon soms voorkomen dat je 20 uur achter elkaar onderweg 
was. Vooral de winterperiodes waren pittige tijden. Dit kun 
je je heden ten dage niet meer inbeelden. In de winter van 
1961 kreeg ik een baan bij de WATO (Wierdense Algemene 
Transport Onderneming) als chauffeur en monteur. ’s Och-
tends begon ik met vervoer van arbeiders naar o.a. Philips 
Zwolle, Bendien Almelo, Hevea (Raalte) en vervolgens reed 
ik lijndiensten naar Almelo. Na de pauze hadden wij dan tijd 
en gelegenheid om onderhoud en reparaties uit te voeren. 
Aan het einde van de dag volgden dan weer de ritten om de 
arbeiders weer terug naar huis te brengen. In het voorjaar 
(april / mei) begonnen de tourritten en de schoolreisjes. 
Hierdoor heb ik veel van ons land gezien tijdens mijn werk. 
Maar ook buitenlandse ritten zaten ertussen, vaak meer-
daagse reizen, al dan niet met gids. Dit hield in dat ik (bijna) 
geen vrije zaterdag had, 
omdat er op zaterdag ook 
gereden werd. Het werk 
was lange dagen maken 
en weinig verdienen. Om-
dat ik alleen een fiets en 
een motor had besloten 
we dichterbij mijn werk te 
gaan wonen. Dit werd in 
eerste instantie in de woning voor de panden van de WATO 
(De Joncheerelaan 25), daarna een zomerhuisje aan de Es-
weg. Na 3 jaar regelden ze voor ons een woning aan de Al-
bert Verweystraat in de Blokken. In 1963 ben ik met mijn 
vrouw Harma getrouwd, samen hebben wij 2 kinderen, 3 
kleinkinderen en we hebben zelfs al 3 achterkleinkinderen.    

De Joncheerelaan, het ”Rooie dorp” en vv DES, 
een logisch verhaal…
Inderdaad, via mijn collega’s van de WATO werd ik lid van 
vv DES. Tijdens het schaften was DES 9 van de 10 keer on-
derwerp van gesprek. Mannen zoals Marinus Poelakker en 
Gerhard v/d Werfhorst (hij is degene die mij in 1966 lid ge-
maakt heeft) waren altijd vol verhalen en ervaringen over 
de gespeelde en aankomende wedstrijden. In die tijd speel-
den we ook op hoog niveau en had DES ook echt status en 
aanzien in de wijde omgeving. In 1967 ben ik in Almelo gaan 
werken bij een garagebedrijf. Hier werkte ik van maandag 
tot vrijdag, waardoor ik dus de zaterdag vrij was en actief 
kon gaan spelen bij v.v. DES. Als voetballer was ik geen ta-
lent, maar ik kon mijn energie kwijt in de wedstrijden. Tot 
eind jaren 70 speelde ik mijn wedstrijden, maar geleidelijk 
speelde mijn knie op. Na bezoek aan de destijds gerenom-

meerde chirurg Dr. Pavlov bleek een operatie noodzakelijk. 
Deze operatie verliep niet naar behoren; 8 maanden later 
liep ik nog op krukken om vervolgens pas aan de 3 maan-
den revalidatie te kunnen starten. Dit betekende helaas het 
einde van mijn spelerscarrière. Om toch lichamelijke bewe-
ging te houden en binnen de vereniging actief te blijven, be-
sloot ik een scheidsrechterscursus te gaan volgen. Na een 
aantal jaar ging dit met mijn knie ook steeds moeizamer, 
met als gevolg dat ik ook hiermee moest stoppen. 

Lichamelijk ongemak maakte het dus dat U voor de 
2e keer moest stoppen met uw hobby…    
Helaas wel, maar binnen onze vereniging had ik ondertus-
sen een nieuwe functie aanvaard. Ik werd lid van het jeugd-
bestuur, waar ik mij bezig ging houden met het opstellen 
van een jeugdplan. We hadden een voorbeeld van PH uit 
Almelo en dat probeerden wij aan te passen op DES. Voor 
het eerst in de geschiedenis trokken we een betaald jeugd-
trainer aan en zodoende konden we het gemaakte plan in 
uitvoering gaan brengen. Dit duurde helaas niet lang. Om-
dat de trainer van het eerste elftal vanwege slechte resul-
taten werd ontslagen, schoof onze jeugdtrainer door naar 

de A-selectie. Hij had de 
benodigde papieren en 
zag het als een uitdaging 
om trainer van het 1e te 
worden. Voor hem een 
gouden mogelijkheid, voor 
ons een teleurstelling. 
Het plan is nog wel met 
het bestuur besproken, 

maar verdere invulling kwam er niet meer. Maar omdat ik 
naast bestuurslid ook jeugdleider was bij B1 (tegenwoordig 
JO17-1) bleef ik toch bij de jeugd betrokken. Samen met Jan 
Slooyer hadden wij deze lichting spelers onder onze hoede. 
Een leeftijdscategorie die nog bij te schaven was, de spe-
lers namen nog wat van je aan. Met dit team speelden we 
aanvallend voetbal en het lukte ons om het niveau omhoog 
te krijgen. Dit kreeg het publiek ook in de gaten, want bij 
meerdere wedstrijden hadden wij meer publiek dan dat er 
doorgaans bij het 1e elftal was. 

Jullie konden als begeleiding dus echt een stempel 
drukken op dit team…
Wij speelden toen al met een linkspoot op rechts en de 
rechtspoot op links. Tegenwoordig zie je bijna niet anders 
meer. We waren onze tijd al een beetje vooruit zeg maar… 
Spelers zoals Dick Bergman en Henk Mondeel lieten wij zo 
veel naar binnenkomen om te scoren. Maar ook beschikten 
wij in die tijd over een keeperstalent: Erik Schutten. Door 
een zware blessure na een botsing tegen vv Meppel op een 
toernooi bij SVI (Zwolle) is hij nooit meer op zijn oude ni-
veau gekomen. Erg jammer, want hij had echt ver kunnen 
komen. 

We zijn vaak te netjes… 
Het mag van mij 

wel wat brutaler
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Ik ben overigens ook nog 3 seizoenen leider geweest van vv 
DES 6. Een vriendenteam in wat ze volgens mij tegenwoor-
dig de Kelderklasse noemen. Bij deze mannen stonden 
plezier, samen een balletje trappen en de derde helft goed 
afsluiten voorop. Namen die mij uit dit team zo te binnen 
schieten zijn: Jan Freie, Hans Priem en Christiaan Boeve. 

Naast de reeds genoemde functie binnen vv DES bent U 
op andere vlakken ook erg actief (geweest)…
Op mijn werk kreeg ik het steeds drukker en ook de tijd die 
ik kwijt was aan mijn functie in de Kerkenraad van de Ge-
reformeerde Kerk maakte het dat ik ben gestopt als leider 
bij B1. Als ouderling heb ik in al die jaren ook lief en leed 
meegemaakt en uit deze functie kon ik ook veel voldoening 
halen. Tot 2010 heb ik het werk binnen de kerk kunnen uit-
voeren. In 1997 heb ik gebruikgemaakt van de vroegpensi-
oensregeling, maar na 2 jaar begon het toch te kriebelen. 
Om toch op de hoogte te blijven op ICT-gebied werd ik 2 
dagen in de week leermeester bij de BOVAG in regio Oost.   
Nadat ik bij vv DES gestopt was als leider ben ik als Contro-
leur van de hengelsportfederatie begonnen, puur om toch 
nog wat lichaamsbeweging te houden. Vissen was voor mij 
als kind al een hobby en op deze manier kon ik het mooi 
combineren. Jarenlang controleerde ik tijdens de visseizoe-
nen de sportvissers in het gebied tussen Coevorden in het 
Noorden en tot aan Zutphen in het Zuiden. Wat erg opviel, 
was dat tijdens de wedstrijden van het Nederlands elftal 
de meeste bekeuringen werden uitgeschreven. Men dacht 
dan vaak hun slag te kunnen slaan door zonder vergun-
ning, of op illegale plekken te gaan vissen. Hier kwam ik dan 
vaak om de hoek kijken. Van 1997 tot en met 2017 heb ik dit 
met veel plezier gedaan.   

Intussen was U ook steeds meer tijd kwijt aan een 
nieuwe bezigheid: boeken schrijven…
De dingen die ik deed en doe, of het nu vroeger werk of hob-
by was,  deed en doe ik altijd vol inzet en passie. Wanneer 
je het doet, dan moet je het goed doen. Dat is wel een bé-
tje mijn motto. Omdat ik voor de 2e Wereldoorlog geboren 
ben en deze als kind zijnde dus ook echt heb meegekregen, 
heb ik mij voorgenomen om deze verhalen toe te vertrou-
wen aan het papier. Mijn ouders zaten in het Verzet, vooral 
mijn vader was zeer fanatiek. Dagelijks kwamen er mensen 
over de vloer voor overleg, we hadden onderduikers thuis 
en kregen dus alles van heel dichtbij mee. Als jongentje 
van 7 word je dan erg nieuwsgierig, daar is mijn passie voor 
de Oorlog ontstaan. Tijdens de bevrijding lag ons huis in 
de vuurlinie, als kind moest ik kruipen om in veiligheid te 
komen. Deze eigen ervaringen plus de verhalen van mijn 
ouders hebben mij altijd beziggehouden. Op latere leeftijd 
las ik steeds vaker ”onwaarheden” over de oorlogsperio-
de en dan met name over onze regio. Dit heeft mij ertoe 
gezet om de waarheid juist op papier te krijgen. Uren en 
uren heb ik besteed om mij in te lezen, veel documentatie 

is beschikbaar hier in de gemeentes, maar ook bij het NIOD 
(Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies) in 
Amsterdam is veel te vinden.  De meeste tijd heb ik in Den 
Haag doorgebracht. In het Nationaal Archief heb ik veel do-
cumentatie doorgenomen, gecheckt en geverifieerd. 

Ik zie hier een hele verzameling treinkaartjes…  
Dat klopt. Van tevoren moet ik een afspraak plannen, je 
kunt niet zomaar naar het Nationaal Archief namelijk. Ik 
neem dan altijd de trein, want het archief is op loopafstand 
van het station. Ik ben er ondertussen al redelijk kind aan 
huis. De medewerkers kennen me en zijn altijd erg behulp-
zaam. Maar vergis je niet, ook mij houden ze in de gaten… 
niet kopiëren, niet filmen en niet fotograferen. Alles wat je 
nodig hebt moet je overschrijven.   

U vertelt dit ogenschijnlijk makkelijk, maar dit vergt 
veel tijd lijkt mij?
Nogmaals, wanneer je iets doet dan moet het goed gebeu-
ren. Voor mij is het erg belangrijk om de waarheid, en dan 
bedoel ik de juist beschreven waarheid op papier te krijgen. 
Soms stonden er verhalen en gebeurtenissen wel op pa-
pier, maar niet met de juiste specifieke details die toch het 
verschil maken van hoe iets wordt onthouden en beleefd. 
Wanneer wij vroeger op verjaardagen zaten, dan zeiden 
mijn broers en zussen vaak tegen mij: schrijf dit nu eens 
op! Dat zette mij aan het denken en heeft mij er toe gezet 
om dit ook daadwerkelijk te gaan doen.

Dit heeft er dus toe geleid dat U al 5 boeken hebt 
uitgebracht…
De boeken: Buurtschappen in oorlogstijd, Kamp Erika & 
kamp Erica en 1e Poolse Pantserdivisie heb ik uitgebracht. 
De laatste 2 boeken hebben een herziene uitgave. Deze 
boeken zijn ook vaak het onderwerp van de lezingen die ik 
geef. Zo 3 à 4 keer per jaar geef ik lezingen hier in de regio. 
Hiervoor word ik vaak uitgenodigd door buurtverenigin-
gen, gezelschappen of scholen. Op deze manier kan ik toch 
meerder mensen bereiken en de verhalen over hun buurt-
schap, dorp, of gemeente doorgeven. Want ik blijf erbij: de 
waarheid moet verteld worden. 

Een mooi voorbeeld hiervan is dit: aan het slot van de mu-
sical Soldaat van Oranje laat men U zien dat onze Koningin 
uit het vliegtuig stapt en daarmee haar eerste stappen op 
Nederlandse bodem zet. In werkelijkheid is dit niet zo ge-
beurd; Koningin Wilhelmina kwam vanaf Antwerpen naar 

De normen en waarden 
binnen onze vereniging 

zijn belangrijk
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Nederland. Vanaf daar reed zij verder in een gepantserde 
auto van generaal Eisenhouwer naar het plaatsje Eede 
(Zeeuws Vlaanderen), om daar de eerste stap op Neder-
landse bodem te zetten. Dit gebeurde op 13 maart 1945.
 
Zo zie je maar dat commercieel belang boven de waarheid 
gaat. 

Wanneer je het bovenstaande leest, dan begrijp je wel 
waarom ik graag de feiten juist op papier wil zetten voordat 
het de archieven in gaat.

Ik begreep dat de passie van het schrijven ook 
inmiddels doorgegeven is?
Mijn kleindochter heeft mij bij een van mijn laatste boeken 
geholpen met het samenstellen. Ondertussen heeft zij zelf 
een boek geschreven over een zeer persoonlijk deel van 
haar leven: zij kreeg samen met haar man een dochter met 
het syndroom van Down. Na de geboorte kwam mijn klein-
dochter erachter dat hierover nog geen boek geschreven 
was. Dit was voor haar de reden om dit zelf te gaan doen. 
Dit heeft mij wel heel erg trots gemaakt.  

Wat is de band tussen vv DES en Wim Grootenhuis?
Normen en waarden zijn binnen onze vereniging ook be-
langrijk, hier kan ik mij dan ook erg goed in vinden. 

Ik voel me er thuis, sinds 1966 voel ik mij er op mijn plek, 
letterlijk en figuurlijk. Ik heb er echte vrienden zoals Bertus  
Hartgers, Hans Priem en Ep Lohuis, maar ook de ander  
”leden” van de stamtafel zijn belangrijk voor mij.

Ook de samenwerking op zaterdagmiddag in de radioka-
mer met Dinny Scholten en Netty Muis, waarin ik hen on-
dersteun en het scorebord bedien, is prettig. Helaas kan ik 
door mijn gezondheid niet meer mee naar uitwedstrijden 
van het 1e elftal, dit kost mij te veel energie, maar de wed-
strijden van het 2e elftal zijn een goed alternatief wanneer 
het eerste uit speelt.  

U hebt vele jaren het eerste elftal gevolgd, wat hebt U in 
die jaren zien veranderen?
Fanatisme! De echte wil om te winnen ontbreekt er in mijn 
ogen nog wel eens aan. We zijn vaak te netjes… Het mag 
van mij wel wat brutaler. DES heeft altijd bekend gestaan 
om het voetballende aspect, maar in iedere lichting zaten 
er wel 1 of 2 gifkikkers. Spelers die de boel eens flink op-
schudden. Wat mij nog meer opvalt, is dat het pure voetbal, 
dus balaannames, individuele acties of simpel positiespel 
steeds minder wordt. Ik hoop dat de komende lichtingen 
voetballers binnen vv DES dit weer in het 1e elftal komt la-
ten zien.   

Fascinerend en indrukwekkend om met deze man dit 
interview te hebben mogen doen. Op deze respectabele 
leeftijd heeft Wim nog zoveel informatie, verhalen en 
anekdotes scherp en helder voor de geest!

JE
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Woensdag 28 september 

Amusementsavond 
FC de Rebellen
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Steun jouw club
en scoor samen
bij tuin & zo

Zoveel smaken, zoveel tuinen. Ook jouw tuin kun je op honderden manieren inrichten. Tuin & Zo 
maakt je wegwijs in alle opties die er zijn. Met meer dan 10.000 verschillende artikelen, waarvan 

een groot deel te zien is in onze showtuin, geven wij een breed beeld van de mogelijkheden. 

Doe inspiratie op en laat je adviseren door onze medewerkers.

Koop nu je producten bij tuin & zo en steun jouw club. 
Tuin & zo geeft jou 5% korting en  stort 5% van het 
aankoopbedrag op de rekening van jouw club! Win win.

5%
gaat naar 

je club

Maak gebruik van onze bezorgservice of leen
gratis een aanhanger voor je bestelling!

Onze openingstijden

Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za

08.00 - 17.00 uur
08.00 - 17.00 uur
08.00 - 17.00 uur
08.00 - 17.00 uur
08.00 - 17.00 uur
09.00 - 12.30 uur

06 57 83 27 27
info@tuinenzonijverdal.nl

www.tuinenzonijverdal.nl

Nicolaus Ottostraat 2
7442 DV Nijverdal

•  Beton tegels

•  Keramische tegels

•  Gebakken bestrating

•  Muurelementen

•  Kunstgras

•  Buitenverlichting

Onze producten Vind alles voor de aanleg van
jouw tuin bij tuin & zo
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Dave Kuiper 
”Je moet eerst een keer op je bek gaan 
voordat je het als ondernemer gaat maken.” 

Totaal ongeschikt voor de schoolbanken, echter des te ge-
schikter voor het ondernemerschap. Een interview met 
Dave Kuiper over vallen en opstaan op weg naar succesvol 
ondernemen!

Studeren was niet echt je ding?
Haha nee, dat was echt niets voor mij. Ik heb er een he-
kel aan dat mensen voor de klas staan en mij gaan ver-
tellen wat ik moet doen. De havo ging me vrij gemakkelijk 
af, maar ook daar geloofde ik het de laatste jaren wel. Ik 
zakte zelfs de eerste keer voor mijn examen, deed er echt 
niks aan. Tijdens mijn herkansingsjaar had ik wel goede cij-
fers, al ging ik toen nauwelijks nog naar school, omdat ik al 
werkte bij Ten Cate. De docent geschiedenis, Meneer Hu-
renkamp vroeg, toen ik halverwege het jaar toch maar eens 
besloot te gaan, wie ik was. Tijdens de diploma-uitreiking 
moet je een rondje lopen door de aula langs de docenten. 
Kwam ik aan bij de Unitleider: Of ik al een bijbaantje had 
voor de zomer, ik had nog zoveel nablijfuren staan dat ik 
daar de hele zomer wel aan de bak kon.

Meteen aan het werk dus na de middelbare school?
Vrijwel meteen. Ik ben nog wel gestart met mijn hbo, maar 
dat was toch niet wat. Stond daar een vent van nog geen 30 
even te vertellen hoe de commerciële wereld in elkaar stak. 
Hij had zelf nog niks gepresteerd. Na 3 maanden bedacht ik 
me: ik stop en ga aan het werk. Toen ben ik bij T for Telecom 
gestart. Als winkelverkoper in Nijverdal aan het Keizerserf. 
Werken was veel meer mijn ding. Al na een paar maanden 
kon ik filiaalmanager worden in Oldenzaal. Op een gegeven 
moment ging T for Telecom echter failliet. Ik was net 20 dus 
dacht: en nu? Solliciteren maar weer, het was echter crisis-
tijd. Uit wanhoop ben ik toen toch maar weer een opleiding 
begonnen. Commerciële economie op het hbo. Vol goede 
moed weer naar Saxion haha, kansloze zaak. Toen kreeg 
een telefoontje van Teunis Telecom, waar ik gesolliciteerd 
had. Ik kon beginnen in de functie van accountmanager. Ik 
dacht: ja, ik kan het nu gaan leren of ik kan het meteen doen 
in de praktijk. Ik heb daar mooi wat opleidingen kunnen vol-
gen en 3 jaar met veel plezier gewerkt. Ik heb alles geleerd 
in de praktijk, dat past veel beter bij mij. 

En toen kwam ‘Mijn Tafel’, hoe kwam dat zo?
Tja, een samenloop van omstandigheden. De oud-directeur 
van Thorbecke, waar mijn moeder werkte, was de neef van 
de oprichter van Mijn Tafel. Hij begon een winkel in Zwolle 
en had op een netwerkavond mijn moeder helemaal ge-
enthousiasmeerd. Mijn vader was behoorlijk ziek die tijd, 
een heftige periode was dat. Dan krijg je een gevoel van: ik 
wil iets proberen. We bezochten een paar winkels van Mijn 
Tafel en hebben gewoon bedacht: we gaan dit samen doen. 
Het liep echter voor geen meter…

Spijt van?
Nou, liever spijt van wat je wel hebt gedaan dan van wat 
je niet hebt gedaan. Er was in Nijverdal simpelweg geen 
markt voor. De beste maanden waren de toeristenmaan-
den, maar verder was het op Nijverdal gewoon te rustig. Er 
was weinig winkelend publiek in die periode. Daar kwam 
het betaald parkeren nog bij, dat hield nog meer mensen 
weg. We hebben nog even geprobeerd daar een soort ge-
mixt concept te maken van eigen producten en Mijn Tafel 

Studeren was niks 
voor mij. Stond een 

vent van nog geen 30 
even te vertellen 

hoe de commerciële 
wereld in elkaar stak. 

Hij had zelf nog niks 
gepresteerd
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producten. Dat was meer een noodsprong. Ik heb mijn hele 
leven gehandeld, overal waar omzet in zit daar voel ik me 
toe aangetrokken. Er zat ook al zoveel geld in de winkel, 
maar we waren te laat. 

Ging je failliet?
We hebben er bewust voor gekozen niet failliet te gaan. Als 
je failliet gaat, dan bepaalt een rechter wat je houdt en wat 
je afstaat aan je schuldeisers. Wij konden met de schuldei-
sers afspraken maken, dan blijf je toch de baas over je ei-
gen portemonnee. Wij hadden vooral private investeerders, 
met wie we ook privé een band hadden. Die wilde ik niet 
laten vallen, dan maar met iedereen aan tafel. Er brak wel 
een lastige periode aan. Nadeel is namelijk dat het langer 
duurt voordat je uit de financiële zorgen bent. Ik wilde ech-
ter per se mezelf in de spiegel kunnen aankijken. Het heeft 
toch wel een jaar of 5 geduurd voordat ik er vanaf was. 

Intussen weer volop aan het ondernemen!
Klopt, de dag dat ik de laatste rekening betaald had, was de 
dag dat ik me weer met mijn nieuwe bedrijf heb ingeschre-
ven bij de KvK. 

Wat deed je in de tussentijd?
Toen de winkel in 2015 dicht ging, werd ik benaderd door 
KPN. Ik werd accountmanager MKB in regio Noord. KPN 
was toen erg druk met het allround pakket voor Mkb’ers: 
”KPN 1”. ”Bellen vast en mobiel, en internetten. Alles in één 
pakket”. Een waardeloze tijd. Ik werd gestopt in de regio 
Drenthe. Om een beetje fatsoenlijk te kunnen verkopen 
heb je minimaal 14 MB aan internetsnelheid nodig. De ge-
middelde boer had niet eens 14 kb, haha. Wat een drama! 
De salesmanager zat me continu in de nek: ”gewoon door-

rammen, het gezeik zien we daarna wel.” Ik al die boeren 
aan de telefoon die iets gekocht hadden dat niet werkte op 
hun verbinding. Als ze gingen bellen dan deed de melkma-
chine het niet meer, zeg maar. 

Dat heb je vast niet lang volgehouden…
Klopt, Ik trok dat niet en stopte er dan ook mee. Ik heb toen 
een tijdje bij huis gezeten. Toen kwam Thorbecke. Mijn 
moeder zat bij Thorbecke en verrichtte werkzaamheden in 
de WOZ- en basisregistraties. Voor een project in de ge-

meente Veendam kwamen ze handjes tekort, dus vroegen 
ze mij. Of ik een paar dagen wilde helpen met gevelopna-
mes voor woningen, voor de WOZ belangrijk. Heb uiteinde-
lijk 3 weekjes geholpen, toen werd ik door de gemeente ge-
vraagd of ik daar niet wilde werken. Daar kreeg Thorbecke 
weer lucht van, die hadden ook een tekort, dus toen kreeg 
ik ook van hen een aanbieding. 

Wat ging je daar doen?
Bij Thorbecke ging ik aan de slag als trainee taxateur. Als 
eerste werd ik gedetacheerd in de gemeente Veendam. 
Daar zat mijn moeder als afdelingsmanager. Ik was echter 
een stuk goedkoper dan mijn moeder, dus mocht ik mijn 
moeder daar opvolgen voor een lager tarief. Zat ik daar als 
interim-manager. Mijn leidinggevende vanuit Thorbecke 
gaf echter al snel aan dat hij mijn profiel wel interessant 
vond voor wat anders. Ik was al filiaalmanager en account-
manager geweest, hij was net te druk voor zijn commer-
ciële activiteiten. Werd ik daar accountmanager en zat ik 
weer op de weg. Dit heb ik een paar maand gedaan, toen 
kon ik het management in bij Thorbecke als regiomanager. 
Dat viel samen met een wijziging in de managementstruc-
tuur: ik kreeg de afdeling basisregistratie van de regio Oost. 
Was ik toch verantwoordelijk voor een mannetje of 20 
personeel. Daarbij kreeg ik een mooi palet aan taken, van 
acquisitie en accountmanagement tot werving en selectie 
en ontwikkeling van personeel. De grap was dat ik pas 3 
maanden trainee was, toen kwam ik in het management, 
en heb ik vanuit daar een nieuw traineeprogramma ont-
wikkeld. 

Tot je weer voor jezelf begon.
Klopt, dat blijft toch het mooiste, vind ik! Mijn CV bestaat 
telkens uit periodes van 3 jaar, dan ben ik het wel zat. Ik ben 
heel erg van de efficiëntie van je organisatie. Ik vond het 
lastig dat mijn visie daarmee niet in lijn was met de visie 
van het hogere management. Dus kriebelde het om weer 
voor mezelf te beginnen. 

Niet bang dat het weer mis zou gaan?
Nee. Ik denk wel dat angst de meeste mensen tegenhoudt 
om te gaan ondernemen. Daarbij geeft vastigheid voor veel 
mensen een goed gevoel. Ik zelf heb meer met de Ame-

Na de gesprekken
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voordat ik uit 
de financiële 
zorgen was
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rikaanse mentaliteit: ga on-
dernemen en ga je daarmee 
een keer op je bek, dan pro-
beer je het daarna nog eens. 
Hier is het vaak het tegen-
overgestelde en ga je aan de 
schandpaal. Jammer is dat. 

Wat is er zo leuk 
aan de WOZ?
Haha de WOZ op zichzelf is 
helemaal niet leuk. Ik vind 
het alleen wel leuk om een organisatie beter neer te zet-
ten. Vanaf het moment dat ik voor mezelf begon, werd ik 
ingehuurd door gemeenten om afdelingen te herstructure-
ren op het gebied van WOZ. Ik kwam er alleen snel achter 
dat het ambtelijk orgaan totaal niet bij me past. Dat wist ik 
eigenlijk al, maar er zit een heel verschil tussen uitvoeren-
de werkzaamheden, of werken op managementniveau. Je 
wordt dan gehaald voor de kennis en kunde, maar wordt 
enorm tegengewerkt door het ambtelijk instituut. Je mo-
gelijkheden om impact te maken zijn gewoon echt heel 
beperkt. Er zijn zoveel mensen en lagen waar je doorheen 
moet, niet te doen! Dat geduld heb ik simpelweg niet. Toen 
ben ik mensen gaan helpen bij hun WOZ-bezwaar. Links en 
rechts doe ik slechts nog wat kleine dingen voor gemeen-
ten. Van het schrijven van aanbestedingsdocumenten tot 
het geven van een stukje training. Maar niet echt meer bin-
nen de organisatie. 

Wat doe je precies met de WOZ-bezwaren?
Zonder er te diep op in te gaan, want het is stoffig verhaal: 
elk jaar wordt de waarde van je woning bepaald o.b.v. trans-
acties die relevant zijn rondom je woning. Ze kijken dan 
naar vergelijkbare woningen. Het is zeg maar de grondslag 
van je gemeentelijke belastingen. Daar zitten echter veel 
fouten in, zeker omdat het allemaal geautomatiseerd is. 
Hier kun je dan ook tegen in beroep gaan. Ik help mensen 
daarmee, zodat de waarde goed wordt vastgesteld. WOZ is 
de grondslag voor echt belangrijke zaken, die moet gewoon 
goed zijn vastgesteld. Veel mensen betalen simpelweg te 
veel. Dit doe ik nu een jaar of 3 alweer.

Dus tijd voor weer wat anders?
Klopt, ik ben hier kleinschalig aan begonnen, maar dat liep 
uit de hand. Het is alleen niet echt iets dat ik de rest van 
mijn leven wil doen. Dus heb ik iemand in dienst genomen 
voor de WOZ, zodat ik me kan focussen op m’n passie: han-
del en verkoop. Vers van de pers: ik ben een webshop voor 
parfums uit Polen gestart hahaha. Heb me per 1 oktober 
ingeschreven. Ouderwetse handel en verkoop: heerlijk! 

Parfums? Hoe dat zo?
Een vriend van mijn vriendin is importeur van La Rive. Best 

bekend hoor, ligt ook wel bij de Douglas en de Etos. Ze heb-
ben alleen nog geen verkoopkanaal voor particulieren, al-
leen voor de groothandel. Dus kwam ik in contact en werd 
ik gevraagd hier iets in te doen. Ik wilde dat best, maar dan 
moest ik wel eigenaar worden. Ik wil niet meer loondienst, 
ik wil mijn eigen koers varen. Bij eerdere werkgevers kwam 
ik er ook achter dat ik er diep ongelukkig van word als ik 

dingen zie die beter kunnen, maar ik aanloop tegen een ar-
gumenten als ”dit doen we altijd al zo”. 

Wat zijn je toekomstplannen?
Poeh, lastig. Ik heb natuurlijk mijn ambities en vind het 
vooral leuk om zaken op te starten en efficiënt in te richten, 
zodat ik vervolgens zoveel mogelijk mijn handen weer vrij 
heb voor wat nieuws. Weet je, om toch af te sluiten met 
voetbal. Ik zie ondernemen eigenlijk net als keepen: als je 
het goed organiseert, dan ben je al een heel eind, vervol-
gens zie je wel wat er op je af komt! 
JvE

Ik ben meer van de Amerikaanse 
mentaliteit: ga je met ondernemen 

op je bek dan probeer je het 
gewoon nog eens. Hier ga je aan de 

schandpaal, jammer is dat
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Gert de Vries

Adres

Telefoon

E-mail

Internet

Amaliastraat 6-30

7442 NX Nijverdal 

0548 540 942

info@2-write.nl 

www.2-write.nl

2 Write nl
copywriting & correctie

DE JONCHEERELAAN 15, 7441 HA NIJVERDAL |  0548-619846  |  WWW.INDEGAUWEGEIT.NL

Zit u er 
warmpjes bij deze winter?
www.zichtadviseurs.nl/hypotheken
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WILLEM ALEXANDERSTRAAT  9A  •  7442 MA NIJVERDAL
0548-624131  •  info@grandcafetoitoi.nl   

WWW.GRANDCAFETOITOI.NL

Finishing

‘THE 
FINISHING 
TOUCH’

0667
085-

951

www.tib-finishing.nl

Metal stud wanden

Luxe wanden

Systeemplafonds

Verlichting

Brandwerend bekleden
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Brandwerend bekleden

21 november:  Algemene Ledenvergadering

25 november: Sinterklaasfeest pupillen

17 december: Wildvleesfeest

28 december: Klaverjasmarathon

30 december:  Shoarmatoernooi

7 januari:  Nieuwjaarsreceptie

Activiteitenkalender

DEZE ACTIVITEIT WORDT georganiseerd DOOR DE:

TIJD: 19:00 - 20:00 uur

Voor wie: MINI’S|o7|o8|O9

WAAR: KANTINE vV DES

vrijDAG 25 NOVEMBER
vrijDAG 25 NOVEMBER
vrijDAG 25 NOVEMBER
vrijDAG 25 NOVEMBER
vrijDAG 25 NOVEMBER

DEZE ACTIVITEIT WORDT georganiseerd DOOR DE:

DEZE ACTIVITEIT WORDT georganiseerd DOOR DE:

TIJD: 19:00 - 20:00 uur
TIJD: 19:00 - 20:00 uur

Voor wie: MINI’S
Voor wie: MINI’S

WAAR: KANTINE vV DES
WAAR: KANTINE vV DES

vrijDAG 25 NOVEMBER
vrijDAG 25 NOVEMBER

KLAVERJASMARATHON

WOENSDAG 28 december

WAAR: kantine v.v. des

begin: 13:00 uur|einde: 23:00 uur

Opgave voor 23 december bij Harry van Driel, Geert van de Merwe of Dik Kampman
KOSTEN: 10,- incl. 2x koffie, stamppot en gezelligheid

KLAVERJASMARATHON
KLAVERJASMARATHON

WOENSDAG 28 december

WOENSDAG 28 december

VOOR LEDEN van DES Én HULZENSE BOYS
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VV DES ORGANISEERT 
VOETBALQUIZ 
VAN HET OOSTEN

Ter ere van haar honderdjarig 
bestaan organiseert vv DES op 
vrijdagavond 11 november de 
Voetbalquiz van het Oosten.

Een strijd tussen amateurclubs 
om de titel ‘de slimste voet-
balclub van het Oosten’. In het 

verleden organiseerde DES al jaren het Twents Voetbal-
quizkampioenschap. Een quizavond met meer dan 100 
deelnemers uit Twente (en ver daarbuiten).

Door corona kon dat helaas al twee jaar op rij niet door-
gaan. De Voetbalquiz van het Oosten kent vrijwel dezelf-
de opzet als de eerdere voetbalquizzen. De grootste ver-

andering is nu echter dat teams uitkomen namens een 
amateurvoetbalverening.

De winnaar mag zich na 100 voetbalvragen een jaar lang 
kronen tot ‘Slimste voetbalvereniging van het Oosten’

Meer informatie en opgeven: 
VOETBALQUIZVANHETOOSTEN.NL 
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VRIJDAG
11 NOVEMBER

VV DES ORGANISEERT

VOETBALQUIZVANHETOOSTEN.NL
INFORMATIE & OPGAVE:

VV DES ORGANISEERT 
VOETBALQUIZ 
VAN HET OOSTEN



Gemak dient de mens.

robinholt.nl

Met het oog voor kwaliteit en ontzorging zijn wij 
toonaangevend op onze markt. Door korte lijnen, zelf opgeleid 
personeel en veel flexibiliteit kunnen wij elke klus zorgvuldig 
begeleiden en uitvoeren. Onze teams staan elke ochtend klaar 
om meerdere klanten, groot en klein, tevreden te maken. 
Onze werkzaamheden gebeuren vooral lokaal, derhalve 
houden wij onze identiteit ook lokaal. 

Of uw schoorsteen geveegd moet worden, bedrijfspand 
onderhouden moet worden of uw dakgoten geleegd, wij zijn 
uw partner voor de facilitaire ontzorging. Met onze jarenlange 
ervaring op zowel de zakelijke als particuliere sector staan wij 
klaar voor alle vormen van opdrachten. Benieuwd of wij u ook 
kunnen ontzorgen? Neem vrijblijvend contact op en leer onze 
vakmannen kennen.

Rudolf Dieselstraat 4-01
7442 DR  Ni jverdal
info@robinholt.nl
06-23240421

Gevelreiniging
Interieurverzorging
Ontruimingen
Schoorsteenvegen
Dakgootreiniging
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 LEASEN?

+ 31 (0)74 - 20 20 111

Of je nu een auto nodig hebt voor één
dag of een compleet wagenpark voor je 
bedrijf, bij Autolease Twente ben je aan het 
juiste adres.

Alle vormen lease, merkonafhankelijk
Wij bieden elke gangbare vorm van lease. 
Van shortlease tot financial lease. Voor 
startende ondernemer of ZZP-er tot 
grote multinational. Er is altijd een 
geschikte leaseoplossing voor jouw 
specifieke situatie.

Private lease en verhuur
Zorgeloos rijden voor een vast 

bedrag per maand met private
lease? Of  tijdelijk een busje of

verhuiswagen met laadlift
nodig? Met onze verhuur

en private lease moge-
lijkheden ben je ook 

als particulier bij 
ons aan het 

juiste adres.

autoleasetwente.nl

Autolease
Twente

+ 31 (0)74 - 20 20 111+ 31 (0)74 - 20 20 111 autoleasetwente.nl
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We leven op dit moment in een moeilijke periode. We 
gaan als land van de ene crisis over in de andere, zonder 
dat er een crisis wordt opgelost. Dat zien we ook overal 
terug in de maatschappij. De prijzen rijzen de pan uit, 
grondstoffen zijn ”schaars”, de bankrekeningen worden 
geplunderd en dat alles zonder een duidelijke toekomst-
visie. Logisch gevolg is dat er onrust is in de maatschap-
pij. We kunnen steeds minder hebben van elkaar, de 
agressie neemt flink toe, maar wat ik het meest zorg-
wekkend vind: we kijken niet meer verder dan ons eigen 
hachje.

We zien dit op alle niveaus, zowel op macro-, meso- als 
ook microniveau. We willen enigszins nog wel helpen, 
maar niet zodra het bij ons in de buurt komt en we daad-
werkelijk de handen uit de mouwen moeten steken. Ik 
zie dat ook overal om mij heen en ook binnen ‘onze’ club. 
We vinden het vanzelfsprekend dat anderen klaarstaan 
om onze kinderen training te geven, een gezellige avond 
te organiseren, achter de bar te staan of een wedstrijdje 
te fluiten. Maar we vinden het niet meer vanzelfspre-
kend dat we dit zelf ook eens zouden moeten doen. Ik 
heb geen tijd, ik moet in de tuin bezig, ik heb eindelijk 
eens een zaterdag vrij, ik… dit en dat. 

Maar door deze keuzes komt het er weer op neer dat 
anderen het wel moeten doen en daardoor al het werk 
op dezelfde schouders terechtkomt. Wellicht een logisch 
gevolg van het beleid dat wij om ons heen zien, of een 
vervolg op de eenzame tijd in de coronapandemie. Ik 
weet het niet, maar vind het wel enorm zorgwekkend. 

Altijd dezelfde mensen staan klaar om DES uit de brand 
te helpen, maar dit houdt een keer op. Zij kunnen niet 
alles tot in de eeuwigheid doen, waardoor het een ge-
vaar is voor de club wanneer er niet meer mensen eens 
bijspringen. Die ene vrije zaterdag is nog steeds een vrije 
zaterdag wanneer je anderhalf uur een wedstrijdje ge-
floten hebt, of even een vlag in je handen genomen hebt. 

Bij dezen wil ik dan ook een shout-out doen naar alle 
vrijwilligers. Hoe klein je bijdrage ook is, je bijdrage 
wordt enorm gewaardeerd en zorgt ervoor dat iedereen 
met een glimlach naar vv DES gaat.

Laten we samen ervoor zorgen dat de wereld niet nog 
individualistischer wordt. Samen tegen onszelf! 

Column: 

Individualistischer

FTKW.NL

Rijssensestraat 840548 624 117
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“Wij geven jouw team de beste uitstraling met 
professionele bedrijfskleding en complete service”

bedrijvenweg 5 Nijverdal

www.reflexbedrijfskleding.nl
0548 76 34 02


