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In de komende edities nemen we u mee door de historie van vv DES. 
In 5 delen van 20 jaar vv DES lichten we kort de hoogte- en dieptepunten 
van ons 100-jarig bestaan toe. Voor een uitgebreidere historie kunt u kijken 
in onze digitale archiefkast op onze website! Deel 1 > 1922-1942

Historie vv des
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In 1922 spelen 13 jongens regelmatig samen een potje 
voetbal. In Nijverdal zijn al twee verenigingen, te weten: 
s.v. Nijverdal (1916) en RKSV De Zweef (1920). De 13 jon-
gens willen echter niet op zondag spelen en komen op 
het idee om dan maar een eigen vereniging op de za-
terdag op te starten. Dit leidt op 2 oktober 1922 tot de 
oprichting van voetbalvereniging ‘Heracles’. 
We gaan voetballen op het oude korfbalveld bij Hotel 
Dalzicht op de Nijverdalsche berg. De hoogte van de con-

tributie wordt vastgesteld op 5 cent. Het inschrijfgeld 
bedraagt 25 cent. Met deze contributie worden de beno-
digde materialen bekostigd. 

De eerste shirts waarin gespeeld worden 
zijn rood met één brede verticale zwar-
te band in het midden, lange mouwen, 
zwarte kraag en 3 knopen. 

Deel 1 > 1922-1942

Voor zover bekend is dit de eerste ’DES’-foto die gemaakt is. De in ’rood’ geschreven namen staan te boek als oprichters van onze club. 
Boven: G.J. Karkdijk, J. Bootsveld, Chr. Titsing, H. Braakman, J.H. Karkdijk Midden: T. Braakman, Joh. Hoek, A.A. de Leeuw 
Onder: Joh. Bossink, D.J. Toeters, A. Ramerman, L.B. Hoek, H. Koopman
De overige 3 oprichters, J. Alferink, B.J. Alferink en P. Molenaar, staan niet op deze foto. 

Omdat er in deze regio geen zaterdagcompetitie is, spelen 
we uitsluitend serie- en nederlaagwedstrijden. In 1924 
hebben we voldoende spelende leden om een tweede elf-
tal op te richten. De Twentsche Voetbal Bond (TVB) wordt 
gevraagd een zaterdagcompetitie in het leven te roepen. 
Deze is echter niet van plan ons hierin tegemoet te ko-
men. In 1925 krijgen we eindelijk toestemming om toe te 
mogen treden tot de TVB. Niet om in competitieverband 
te spelen, maar om vriendschappelijke wedstrijden te 
kunnen spelen tegen andere verenigingen uit de TVB. De 
wedstrijden worden dan gespeeld op het ‘oude veld’ van 
de Zweef aan de Joncheerelaan.

Doordat er nog geen zaterdagcompetitie wordt gespeeld, 
vertrekken veel spelers naar andere verenigingen. In de 
rest van het decennium worden er regelmatig aanvragen 
gedaan voor het oprichten van een zaterdagcompetitie, 
maar elke keer wordt dit afgewezen. Omdat er al een 
club bestaat met de naam Heracles wordt het bestuur 
gevraagd de naam te veranderen. Op een ledenvergade-
ring wordt, op voorstel van voorzitter Toeters, besloten de 
naam te veranderen in vv DES (Door Eendracht Sterk).

In 1929 doet vv DES een aanvraag bij de Christelijke Ne-
derlandsche Voetbal Bond (CNVB) om te mogen uitkomen 
in de zaterdagcompetitie. De bond wil wel, maar vindt de 
afstanden te groot en gaat niet akkoord. Het CNVB-be-
stuur geeft aan dat in 1930 een zaterdagcompetitie wordt 
opgestart in de regio Almelo. 
Met ingang van het seizoen 1931-1932 spelen we dan 
eindelijk in competitieverband onder de vlag van de CNVB. 
Het wordt direct een succes. We pakken het kampioen-
schap in de 1e klasse. Dit is niet het enige succes dit sei-
zoen. Op Hemelvaartsdag wordt tijdens de Bondsdag in 
Amersfoort de Rotterdammerbeker gewonnen. Zaterdag-
clubs uit het hele land strijden om het kampioenschap dat 
uiteindelijk door DES in haar voordeel wordt beslist.

Na het behalen van de titel gaan we spelen op een nieuw 
veld. Op 'Erve Teeselink' aan de Spoorstraat gaan we onze 
wedstrijden spelen. De eerste jaren op het nieuwe veld 

worden een groot succes. Na het winnen van de Rotter-
dammerbeker in 1932 worden ook de 2 daaropvolgende 
edities gewonnen. De bijbehorende wisselbeker mogen 
we daarom houden en gaat mee naar Nijverdal. 

In het seizoen 1933-1934 worden we opnieuw kampioen 
in de 1e klasse. Ook de beslissingswedstrijd tegen Spar-
ta Enschede om te bepalen wie het beste team van het 
district Oost is, wordt gewonnen. Hierdoor mogen we 
meedoen aan het Nederlands Kampioenschap voor Za-
terdagamateurs. Na overwinningen in de voorrondes en 
de halve finale, mogen we op 18 augustus de finale spelen 
tegen DVV uit Utrecht. De wedstrijd op neutraal terrein in 
Apeldoorn wordt door de rood-zwarten met 5-3 gewon-
nen en vv DES mag zich Nederlands Kampioen noemen. 

Het diploma behorend bij het Nederlands 
Kampioenschap van 1934
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DES 1 - 1934: Foto gemaakt na het winnen van de Rotterdambeker Boven vlnr: A. Ramerman, B. van Petersen, F. Braakman, J. Alferink, J. Bossink, 
H. Scholten, G.J. Braakman, Joh. Fransen, H.J. Landeweerd, J.H. Karkdijk, G.J. van de Kolk Midden vlnr: F. van de Werfhorst, W. Mensink, Jan Toeters, 
Jan van Heun, H.A. Scholten, G. Scholten Onder vlnr: H. van Heun, Willem Jansen, Jan Kranenborg, G.H. Scholten, Dirk Dorgelo, F.J. Ramerman 

In 1937 worden we opnieuw kampioen van de 1e klasse. 
De strijd om de Rotterdammerbeker wordt in 1936 én 
1937 gespeeld bij ON in Almelo. In 1936 kunnen we geen 
potten breken, maar een jaar later wel. In 1937 weten we 
opnieuw de finale te winnen. Hierdoor krijgen we voor de 
vierde keer in 6 jaar de beker overhandigd.

De Gemeente Hellendoorn is al in 1939 van plan om een 
sportpark aan te leggen waar alle plaatselijke verenigin-
gen hun sport kunnen beoefenen. Het zal echter tot 1950 
duren voordat dit plan werkelijkheid wordt.

In 1940 houdt de voetbalbond CNVB op te bestaan. Alle 
voetbalbonden fuseren in één bond, de Nederlandsche 
Voetbal Bond (NVB). 

vv DES is tegen wil en dank overgeheveld naar de NVB 
en speelt vanaf nu in de onderafdeling, de Twentse Voet-
balbond (TVB). Intussen is de oorlog uitgebroken en op 30 
april 1940 plaatsen de Duitsers een bord met de tekst  
'Verboden voor Joden' bij de ingang van het sportterrein. 
Op 1 mei 1940 komen de leden in het geheim bij elkaar 
voor een spoedvergadering. Er wordt gestemd over het 
stoppen met spelen op een veld met zo'n bord bij de in-
gang. Er wordt gezamenlijk bepaald om te stoppen met 

voetballen en vv DES wordt tijdelijk ontbonden. Alle 
bescheiden en de clubkas worden tijdens de oorlog be-
waard door Dhr. Scholten aan de Nijkerkendijk. Hij be-
graaft ze onder de heg. 

In de daaropvolgende jaren zullen er geen activiteiten 
plaatsvinden, op één na. In oktober 1942 wordt er nog 
een feest ter ere van het 20-jarig bestaan gegeven. Het 
feest vindt plaats in de zaal van Reciteerclub Unitas, 
waar nu Löwik Antiek is gevestigd.

EREVOORZITTERS:                                   
1958 - Jan Toeters †
In 1958 stopt Jan (D.J.) Toeters als be-
stuurslid. Hij is dan, verdeeld over vier 
periodes, 22 jaar voorzitter geweest. 
Hij wordt hiervoor benoemd tot ere-
voorzitter. Bestuursfuncties: Voor-
zitter van 2 oktober 1922 tot 18 mei 
1933. Voorzitter van 27 september 1936 tot 21 oktober 
1939. Voorzitter van 10 mei 1941 tot 5 juli 1945. Voorzitter 
van 4 juli 1952 tot 13 juli 1956. 2e Voorzitter van 13 juli 
1956 tot 11 juli 1958. In de tussenliggende jaren heeft hij 
allerhande functies vervuld.

1996 - Herman Winkels †
In 1996 wordt Herman Winkels be-
noemd tot Erevoorzitter. Herman is in 
2 bestuursperiodes totaal ruim 16 jaar 
Voorzitter geweest. 

ERELEDEN:
1934 - H. Koopman †
H. Koopman was in de jaren 20 
lid van vv DES. Hij is later geëmi-
greerd naar Amerika. In 1934 was 
hij voor vakantie terug in Nijver-
dal en voor zijn vertrek is hij be-
noemd tot erelid. De reden hiervoor 
is niet bekend. Voor zover we kunnen nagaan heeft hij
geen functie bekleed. Wellicht heeft hij een bijdrage gele-
verd door het schenken van goederen die schaars waren. 
Eén en ander staat opgetekend in een tweetal verslagen. 
Verder is dit nooit meer bijgehouden. Waarschijnlijk om-
dat hij ten tijde van de benoeming geen lid was.

1941 - Hans Bossink †
Hans (Joh.) Bossink wordt tijdens de 
ALV van 9 oktober 1941 benoemd tot 
Erelid. Hij is één van de oprichters en 
stopt na 19 jaar penningmeester-
schap. Een eervolle staat van dienst, 
waarbij de benoeming meer dan te-
recht is. Bestuursfuncties: Penningmeester van 2 oktober 
1922 tot 9 oktober 1941. 2e Voorzitter van 14 augustus 
1951 tot 9 oktober 1952.

1964 - Gerrit Scholten sr. †
Voor zijn vele werk binnen de vereni-
ging wordt Gerrit Scholten sr. in 1964 
benoemd tot Erelid. Gerrit heeft in 
totaal 31 jaar onafgebroken in het be-
stuur zitting gehad. De eerste 13 jaar 
als Secretaris, daarna nog 18 jaar als 
Wedstrijdsecretaris. Bestuursfuncties: Secretaris van 3 
oktober 1933 tot 10 september 1946. Wedstrijdsecretaris 
van 1 augustus 1946 tot 1 augustus 1964. Lid Elftalcom-
missie van 1945 tot 1958.

1978 - Marinus de Vaal †
In 1978 wordt Marinus de Vaal be-
noemd tot erelid. Bestuursfuncties: 
Marinus is Secretaris van 10 septem-
ber 1946 tot 7 oktober 1974. Hierna 
wordt hij 2e Secretaris t/m 10 oktober 
1977. Marinus zit in totaal meer dan 
33 jaar in het bestuur van vv DES.

In ons 100-jarig bestaan hebben onze leden in totaal 11 leden benoemd tot ereleden. Een speciale titel voor 
die leden die heel veel voor de vereniging gedaan hebben. Hieronder vindt u  al onze ereleden, met daarbij 
in ieder geval de bestuursfuncties die zij hebben uitgeoefend. Naast bestuursfuncties hebben zij natuurlijk 
nog veel meer vrijwilligersfuncties binnen onze vereniging bekleed, al is dat te veel om hier te benoemen. 

eregalerij

2 5



 We beginnen de wandeling bij 
 ons vertrouwde clubhuis aan de 
 Duivecatelaan. Dit clubhuis is 
 sinds 24 juni 1972 de thuis basis 
 voor onze vereniging.
  De eerste jaren deelden we 
 het clubhuis met vv Nijverdal, 
 maar vanaf 1982 mogen we het 
 echt ons vaste honk noemen. 

 Toch is het huidige clubhuis niet 
 ons eerste clubhuis op Gagelman. 
 Op 20 maart 1965 werd het eerste 
 clubhuis geopend. 
 Dit clubhuis stond op de bult in
 het bos ongeveer ter hoogte van 
 waar je nu de parkeerplaats 
 op rijdt. Wat een vreemde 
 plek zullen jullie wellicht denken. 
 Toen DES op sportpark Gagel-

1995 - Herman Flim †
In 1995 wordt Herman Flim benoemd 
tot Erelid. Bestuursfuncties: Penning-
meester van 7 oktober 1974 tot 26 
oktober 1981. Daarna is Herman 2e 
Penningmeester van 26 oktober 1981 
tot 9 oktober 1995. In totaal zit Herman 
maar liefst 21 jaar in het bestuur.

2002 - Harry Fransen
Harry Fransen wordt in 2002 be-
noemd tot Erelid. Bestuursfuncties: 
Harry is Secretaris van vv DES van 30 
november 1982 tot 8 oktober 2001.

2006 - Jan Freië
Jan Freië wordt in 2006 benoemd tot 
Erelid. Bestuursfuncties: Jan heeft di-
verse bestuursfuncties bekleed en zit 
in totaal in 2 periodes ruim 31 jaar in 
het bestuur. Zo is Jan Penningmeester 
van 1969 tot 1974 en Secretaris 1974 
tot 1981. Daarna wordt Jan Voorzitter tot oktober 1983. In 
zijn tweede bestuursperiode is Jan vanaf 1999 opnieuw 
Secretaris. Hij doet dit tot oktober 2006.

2019 - Egbert Lohuis
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 
2019 wordt Egbert (Ep) Lohuis be-
noemd tot Erelid. Egbert is al sinds 
1964 vrijwilliger. Bijna 60 jaar dus! 
Egbert is ons enige erelid die geen zit-
ting heeft gehad in het hoofdbestuur. 
Egbert had wel zitting in het jeugdbestuur en was jaren-
lang Secretaris van de supportersvereniging. 

2019 - Hans Priem
Ook Hans Priem wordt tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van 2019 be-
noemd tot Erelid. Hans is ruim 50 
jaar vrijwilliger. In de jaren 70 was 
Hans Voorzitter en Secretaris van het 
jeugdbestuur. In die hoedanigheid zat 
hij ook 8 jaar in het hoofdbestuur.

De redactie heeft in het kader van 100 jaar vv DES een bijzondere wandeling voor iedereen uitgestippeld. Een 
wandeling door de geschiedenis van DES. De route van 6,6 kilometer leidt u langs de plekken waar DES heeft 
gespeeld en langs enkele andere markante plekken uit de DES-geschiedenis. Het is een mooie wandeling 
voor de zondagmiddag en mocht u niet in de gelegenheid zijn om deze route daadwerkelijk te lopen, dan 
hopen we dat dit artikel u toch een mooi inzicht in de DES-historie geeft.

Wandeling 100 jaar DES

 man kwam te voetballen lag het 
 hoofdveld echter op de plek waar 
 nu het trainingsveld ligt en het 
 grootste deel van het kunstgras-
 veld. 

Bouwtekening van het eerste club-
huis van DES (geopend in 1965)

We starten de wandeling over de 
Duivecatelaan in de richting van het 
uitvaartcentrum. Via de Willem de 
Clercqstraat lopen we langs Regge-

steyn richting de Joncheerelaan. Aan-
gekomen bij de Joncheerelaan gaan 
we linksaf en vervolgens slaan we 
rechtsaf de De Ruyterweg in. Daar-
na gaan we de tweede weg linksaf 
(Trompweg) en komen we in de buurt 
van het terrein waar DES tussen 1923 
en 1932 heeft gevoetbald. 

 Het oude voetbalveld op “het 
 stort” (’t Stut) moet ongeveer ge-
 legen hebben op de plek waar nu 
 de Beatrixschool is gevestigd. 
 Voordat DES hier ging voetballen, 
 was dit het veld van De Zweef. 
 Het veld was blijkbaar niet echt 
 best blijkt uit het volgende citaat 
 uit het verslag van het 12,5 jarig 
 jubileum. “Het gebeurde menig-
 maal dat er een goal gemaakt 
 werd zonder dat de keeper de bal 
 te zien kreeg omdat er een reu-
 zen stofwolk voor de goal zweef
 de waarin de spelers en de bal 
 verstoppertje speelden.”

Een elftalfoto genomen op het veld 
op “het stort” waar nu de Beatrix-
school staat.

We lopen voorbij de Beatrixschool 
en zien aan de rechterkant de Karel 
Doormanweg. 

 Voordat DES werd opgericht 
 speelden de latere oprichters na 
 fabriekstijd op het terrein waar 
 nu de Karel Doormanweg ligt. De 
 vrienden noemden zich destijds 
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 “De Bergbewoners” en voetbal-
 den toen al tegen (de voorloper 
 van) De Zweef en tegen elftallen 
 van diverse kerken.

We vervolgen de route via de Tromp-
weg richting de Joncheerelaan. Bij de 
Joncheerelaan gaan we rechtsaf en 
schuin tegenover de Gauwe Geit ko-
men we aan bij een andere belangrij-
ke DES mijlpaal.

 Op 2 oktober 1922 werd in het 
 Bierhuis van P. Molenaar aan De 
 Joncheerelaan 32 de oprichting 
 van DES beklonken. Overigens 
 heette de vereniging in eerste 
 instantie “Heracles”, maar om
 dat er in Almelo al een club 
 bestond met dezelfde naam, 
 werd de naam gewijzigd in Door 
 Eendracht Sterk. Het Bierhuis 
 Molenaar stond op de plek van 
 het huis met de zonnepanelen 
 (zie huidige foto). 

We lopen via de Joncheerelaan rich-
ting de Grotestraat en slaan op de 
kruising bij De Budde rechtsaf rich-
ting de berg. We lopen langs de Ka-
tholieke Begraafplaats tot bovenop 
de berg.

 Hier bovenop de berg en tegen-
 over het huidige restaurant De 
 Sallandse berg bevond zich het 
 eerste officiële veld van vv 
 DES. Op dit oude korfbal-
 veld heeft DES ongeveer een 
 jaar gevoetbald. Daarna gingen 
 ze naar het terrein ter hoogte 
 van de huidige Beatrixschool. Dat 
 betekent echter niet dat deze 
 plek niet meer DES-historie kent. 
 De voorloper van De Sallandse 
 Berg, Hotel Dalzicht, was name-
 lijk jarenlang het “clublokaal” van 
 DES. Van 1958 tot 1965 was Dal-
 zicht dus min of meer de kantine 
 van DES.

Vanaf De Sallandse Berg lopen we 
weer de berg af richting De Budde. 
Hier steken we de kruising over en 
lopen we richting het centrum. Ter 
hoogte van de huidige Kruidvat-win-
kel houden we even halt.

 Op de plek van de huidige bakkerij 
 Voortman en Kruidvat stond 
 vroeger café Hegeman. Dit café 
 (later heette het café Nep) was in 
 de jaren 30 (tot 1938) het clublo-
 kaal van DES. Hier hing ook 

 de prijzenkast. Op de foto met 
 alle DES-leden op het terrein aan 
 de Spoorstraat (van 10 maart 
 1934) staat deze prijzenkast af
 gebeeld.

We lopen door het centrum via de 
Grotestraat richting de huidige Ama-
liastraat (net voorbij de Katholieke 
kerk). We slaan rechtsaf de Amali-
astraat in. Dit was vroeger de Spoor-
straat.

 Van 26 december 1932 tot 
 18 mei 1950 speelt DES aan de 
 Spoorstraat. Achter de toen-
 malige bakkerij Wieldraaijer
  (en de huidige verlichtings-
 zaak Wieldraaijer) lag de in-
 gang naar het DES-terrein. 
 Deze locatie stond bekend als 
 de “weide van Teesselink” en 
 hier werden op feestdagen aller-
 lei activiteiten gehouden. DES 
 heeft zo’n 18 jaar op deze locatie 
 gevoetbald. De ingang lag dus 
 aan de Spoorstraat, maar het 
 voetbalveld liep tot ongeveer
 halverwege de parkeerplaats 
 van de huidige Albert Heijn. De 
 huidige Albert Heijn winkel staat 
 dus midden op het oude DES-
 veld. 
 Dat DES in deze jaren flink mee-
 telde in het landelijke amateur-
 voetbal blijkt wel uit het feit dat 
 de NCRV op 5 november live ra-
 dioverslag deed van de wedstrijd 
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 DES-Sc Genemuiden. Helaas 
 ging deze wedstrijd wel met 1-4 
 verloren. 

De oude spoorstraat met ongeveer 
ter hoogte van de auto de ingang 
naar het DES-terrein. 

Op deze foto met alle DES-leden, ge-
maakt op 10 maart 1934, staat de 
prijzenkast uit clublokaal Hegeman 
afgebeeld.

Panoramafoto met rechtsboven het 
DES-veld aan de Spoorstraat. 

We lopen via de Amaliastraat langs de 
Markt richting de Constantijnstraat. 
Vervolgens slaan we linksaf richting 
de Albert Heijn en daarna rechtsaf 
de Spoelerstraat in. We lopen langs 
de Albert Heijn en dus over het oude 
DES-veld. Bij de Salomonsonstraat 
aangekomen slaan we linksaf rich-
ting Grotestraat. Vervolgens gaan we 
bij de Grotestraat rechtsaf tot aan de 
Stationsstraat. 

 Op de hoek van de Grotestraat en 
 de Stationsstraat staat het voor
 malige Hotel Hofstee. Dit, inmid-
 dels witte, pand was van 1938 
 tot 1958 het clublokaal van DES. 
 Hier is dus ook menig overwin-
 ning met een biertje gevierd. 

 Vanaf “Hotel Hofstee” gaan we langs 
de Grotestraat weer terug richting de 
kruising bij het politiebureau. Hier 
slaan we rechtsaf de G. van der Meu-
lenweg in. We lopen langs het terrein 
van Ten Cate in de richting van De 
Zweef. Hier gaan we rechtdoor op de 
rotonde en vervolgens linksaf richting 
NKC’51 en de Wilgenweard. Via de 
parkeerplaats van de tennisvereni-
ging lopen we naar het fietspad langs 
het oude zwembad. 

 De huidige visvijver was vroe-
 ger het natuurbad van Nijverdal 
 met aan de rechterkant de 
 kleedruimtes. Toen DES in 1950 
 naar sportpark Gagelman ver-
 huisde maakten we van deze 
 kleedkamers gebruik. 

Via het fietspad lopen we langs de 
voetbalvelden richting ons hoofd-
veld. Wanneer we weer bij de Dui-
vecatelaan zijn aangekomen slaan 
we linksaf. De wandeltocht door het 
verleden van DES zit erop en we zijn 
weer terug in het heden.  



De jubileumcommissie heeft samen met de A-com en de supportersvereniging een jubileumkalender opgesteld. 
Het hele jaar door worden er naast de activiteiten die normaal ook plaatsvinden diverse jubileumactiviteiten 
georganiseerd. De activiteiten die we normaal ook organiseren zullen een speciaal ‘jubileum’ tintje krijgen. 
In de week van 23 september t/m 1 oktober is de jubileum-feestweek! Hou deze data dus vrij in je agenda.
Onderstaande kalender is voorlopig en kan nog worden uitgebreid of aangepast. 
Zoals u begrijpt, kan de kalender vanwege COVID helaas onderhevig zijn aan wijzigingen.   
Op de website staat altijd de meest actuele versie

JANUARI    zaterdag 8 januari Nieuwjaarsreceptie (officiële aftrap jubileumseizoen)

  Wordt uitgesteld door de geldende maatregelen!

  vrijdag 14 januari Online PubQuiz

 Zaterdag 22 januari DES – de Zweef – presentatie nieuw jubileumtenue

  zaterdag 29 januari Film-ontbijtochtend

FEBRUARI           vrijdag 11 februari Playbackshow Jeugd

  zaterdag 12 februari Playbackshow Volwassenen

MAART vanaf half maart Paaseitjes verkopen 

 Vrijdag 4 maart 35+ toernooi bij v.v. DES

  vrijdag 25 maart Pupillenbingo

  zaterdag 26 maart Mannenbingo maar ook voor vrouwen 

  woensdag 30 maart Voorrondes schoolvoetbal

APRIL woensdag 6 april Voorrondes schoolvoetbal

  woensdag 13 april Finales schoolvoetbal

  zaterdag 9 april DES-SVVN derby i.cm. een sponsoractiviteit

  zaterdag 16 april Paastival

  zaterdag 23 april Vrijwilligersavond 

Jubileumkalender 2022
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MEI donderdag 26 mei Fietstocht / autopuzzeltocht

JUNI donderdag 16 juni Jubileumveiling 

  zaterdag 18 juni Familiedag 

JULI  zaterdag 2 juli Jeugdkamp (pupillen)

  zaterdag 2 juli Voetbal City (junioren)

SEPTEMBER    zaterdag 9 september Seizoensopening (open dag)

  zaterdag 16 september Sponsorloop 

 vrijdag 23 september Klaverjasavond

 zaterdag 24 september Aftrap van het seizoen, Super Saturday

 maandag 26 september n.n.b.

 dinsdag 27 september n.n.b.

 woensdag 28 september Jeugdactiviteit

 woensdag 28 september Amusementsavond m.m.v. FC De Rebellen 

 donderdag 29 september Reünie

 vrijdag 30 september Jubileumreceptie

 zaterdag 1 oktober Afsluitend jubileumfeest

OKTOBER n.n.b. Oktoberfest

 n.n.b. Twentse Voetbalquiz

NOVEMBER n.n.b. Speciaal bieravond (mannen)

  n.n.b. Wijnavond (vrouwen)

 n.n.b. Led-voetbaltoernooi jeugd

  vrijdag 25 november Sinterklaasfeest

DECEMBER zaterdag 17 december Wildvleesfeest

  dinsdag 27 december Kerstzaalvoetbaltoernooi in het Ravijn

  n.n.b. Shoarmatoernooi

  n.n.b. Klaverjasmarathon

fe
es

tw
ee

k




