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InhoudVan de redactie

Colofon

Het is weer volop lente en voor we het weten zit-
ten we weer midden in de zomer.  De succesvolle 
olympische winterspelen hebben we achter de 
rug en het wereldkampioenschap voetbal staat 
voor de deur. Zelf zitten we nog midden in de 
competitie. De één heeft uitzicht op het kampi-
oenschap en de ander vecht tegen degradatie of 
waant zich veilig. Aan het einde van de rit zullen 
we de balans opmaken.  
Als onze sponsorcommissie een goede graad-
meter is voor onze economie, dan kunnen we de 
toekomst met een gerust hart tegemoet zien. 
Hoewel er nog veel werk is te doen heeft de com-
missie weer diverse sponsoren aan onze club 
weten te binden. 
in uw agenda kunt u alvast het Kas woudsma 
toernooi en het mixtoernooi noteren, welke op 
respectievelijk 31 mei 2014 en 1 juni 2014 zullen 
plaatsvinden. 

wij wensen u veel kijk- en leesplezier. 

GoAl magazine is een uitgave van rksv De Zweef in 
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even een stapje terug naar vo-
rig seizoen. Toen streden we met 
Dieze west, Grol en luctor mee om 
het kampioenschap. waarbij wel 
aangetekend moet worden dat we 
meer in de achtervolging zaten dan 
koploper waren. Dit seizoen is het 
iets anders. op 1 punt van koploper 
pH staan we op de tweede plaats. en 
jagen de nummer 3 en 4, Tubantia 
en Heino, op ons. Tubantia kan op 
drie verliespunten komen wanneer 
ze hun inhaalwedstrijd in winst we-
ten om te zetten. en de laatste twee 
competitiewedstrijden zijn: pH thuis 
en Tubantia uit. mooi toch.
ons Twidde heeft het moeilijk in de 
reserve hoofdklasse. Toch hebben zij 
alles nog in eigen hand om degrada-
tie te ontlopen. evenals ons vlag-
genschip belooft het een spannend 
einde van het seizoen te worden. 
Na twee verloren nacompetitiefi-
nales op rij, wordt het eigenlijk wel 
tijd dat dames 1 promoveert naar 
de eerste klasse. wordt het drie 
keer scheepsrecht? ook zij hebben 
hierbij alles nog in eigen hand. De 
vraag is natuurlijk of ze niet teveel 
worden afgeleid door de verkiezing 
van prinses marloes 1. Zo niet, dan 
volgt na drie keer scheepsrecht een 
driewerf alaaf. 

Zowel bij de mannen als de vrouwen 
staat dus nog het een en ander op 
het spel. ik wens ze hierbij heel veel 
succes in deze beslissende periode. 
Het wordt de dood of de gladiolen. 
uiteraard ook veel succes voor alle 
andere teams.
in de afgelopen winterperiode 
heeft u getuige kunnen zijn van 
een toneeloptreden. verderop in dit 
magazine leest u hier meer over. 
Tijdens dit stuk kwam aan de orde 
dat, volgens het bestuur, voetbal een 
mannensport is en dat de dames 
blij mogen zijn dat ze nog mogen 
douchen. Geen bestuursleden 
leveren en wel mee willen beslissen 
over een mogelijke fusie met DeS. 
Zo werkt het natuurlijk niet. Alle-
maal hilariteit uiteraard. maar toeval 
bestaat niet. een dag na het toneel-
stuk vond er een gesprek plaats met 
linda Slag, speelster van dames 1. 
Het wordt namelijk hoog tijd voor 
een dame in het bestuur. Dat is dan 
weer geen hilariteit. met linda slaan 
we meerdere vliegen in een klap (of 
Slag). vrouwen kijken toch op een 
andere manier tegen (voetbal)zaken 
aan. Daarnaast zal linda fungeren 
als aanspreekpunt van het vrou-
wen- en meisjesvoetbal. en gaat zij 
zich bezighouden met het taakveld 

maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid, die wij als club uiteraard 
ook hebben. Gezien haar functie bij 
Aveleijn, is linda wellicht de meest 
geschikte persoon binnen onze club 
hiervoor. Het zijn dus drie vliegen 
in een klap (of Slag). linda gaat de 
komende maanden meelopen om te 
kijken of het bevalt. wij als bestuur 
hebben het volste vertrouwen hierin. 
Bij de Algemene ledenvergadering 
in oktober/november wordt linda 
als het goed is voorgedragen. maar 
eerst heeft zij nog een andere klus 
te klaren: promoveren met dames 1. 
De dood of de gladiolen.

De voorZitter aan het woorD

Alfred Hitchcock had het niet kunnen bedenken. en de competi-
tieleider van de KNvB ook niet. Zoals het het nu naar uitziet, car-
navalsweekend, wordt het slot van de competitie van ons eerste 
elftal een ware thriller. 

‘De DooD of De GlADioleN’
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in De voetsporen van Jans willems

Johannes willems, de meesten kennen hem als Jans, 
is jaren belangrijk geweest voor De Zweef. Niet al-
leen in het doel, maar ook er achter. een linkspoot die 
als aanvaller begon en succes kreeg onder de lat. Zijn 
zoon ronnie en kleinzoon Thijn, beiden ook linkspoot, 
treden in zijn voetsporen.

Samen met fotograaf Bart kom ik 
binnen in de woonkamer waar Jans, 
ronnie en Thijn al op ons wachten. 
De vrouw van ronnie, Anouk, stopt 
de tweeling mirthe en Amber in 
bed. Thijn vertelt dat ze vandaag bij 
Ballorig zijn geweest. ‘we hebben de 
hele dag gespeeld, maar ik ben nog 
lang niet moe hoor!’ zegt Thijn nog 
een beetje verlegen. we lopen door 
naar de keuken waar de mannen 
eerst op de foto gaan. Anouk komt 

weer beneden om de koffie te zetten 
en terwijl het koffieapparaat begint 
te pruttelen, kan het interview 
beginnen. 

Jans willems, geboren op 30 april 
1946 in Nijverdal. opgegroeid aan de 
Grotestraat en later aan de Koren-
weg. ‘we waren vroeger met zes 
kinderen thuis. mijn broers Tonnie, 
Gerard en Gerrit en zussen Dinie en 
minie. Samen met mijn broer Tonnie 

heb ik jaren bij De Zweef gevoetbald. 
Gerard vond het na de pupillen mooi 
geweest en ook Gerrit heeft bij De 
Zweef gevoetbald, maar ging later 
naar Hulsen’ aldus Jans. een voet-
balgezin dus. ‘mijn zussen zaten niet 
bij de voetbal, maar mijn zus Dinie 
trouwde met Theo ten Hove, kreeg 
twee zonen Xander en raymond en 
dus heeft ook zij een binding met De 
Zweef’. 
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‘Een mooie jeugd, daar was niets 
mis mee’
Net zoals alle katholieke jongens 
in die tijd, ging Jans naar de An-
tonius School. ‘ik heb een mooie 
jeugd gehad, daar was niets mis 
mee. we hadden veel lol tijdens 
het voetballen op een veldje aan de 
Schansertweg. Samen met onder 
andere mijn broers en Harrie wijnen 
probeerden we een steen om te 
trappen. iedereen moest zijn eigen 
steen verdedigen, een soort blok-
jesvoetbal zeg maar. we waren met 
weinig tevreden’ vertelt Jans. in die 
tijd was Jans nog een voetballer. Als 
linkspoot stond Jans links voorin 
het veld. Hij voetbalde totdat hij 
eens een overtreding maakte en een 
schorsing van zes weken daaraan 
overhield. Jans: ‘Het was mijn eigen 
schuld, ik heb het daarna ook nooit 
weer gedaan. Hoe oud ik toen pre-
cies was, weet ik niet meer. ik ben 
toen in ieder geval een tijdje gestopt 
met voetballen.’ op zijn zestiende 
kruipt het bloed waar het niet gaan 
kan en meldt Jans zich weer aan bij 
De Zweef. Jans wordt keeper. ‘Nie-
mand wou keeper worden, dus ging 
ik maar onder de lat staan. eigenlijk 
is het ondankbaar werk, als keeper 
heb je het altijd gedaan. men vergeet 
vaak de fouten die verdedigers ma-
ken.’ De prestaties van Jans onder 
de lat zijn niet onverdienstelijk. op 
zijn achttiende komt Jans in het eer-
ste waar hij ongeveer twaalf jaren 
het doel verdedigt. Jans vervolgt: ‘ik 
weet niet of ik veel talent had. ik had 
mijn goede en slechte kanten. wat 
wel scheelt is dat ik zelf ervaring 
had als voetballer. Als keeper kon 
ik ook altijd goed meevoetballen. 
ik heb in ieder geval genoeg ballen 
tegen gehouden.’

Ik hoorde mijn vader schreeuwen: 
“Kom op Zwevers”!
rond deze tijd ontmoet Jans ook 

zijn vrouw mia. ‘ik was zelf onge-
veer een jaar of zestien. we gingen 
iedere week naar polman in Almelo 
om te dansen. in de beginjaren op 
de brommer en later op de motor. 
een rijbewijs had ik in het begin nog 
niet, maar later wel hoor!’ zegt Jans 
lachend. ‘mijn vrouw komt van oor-
sprong uit Almelo. Toen we in 1969 
zijn getrouwd, zijn we in Nijverdal 
gaan wonen. Ze heeft nooit meer 
naar Almelo verlangd.’ De eerste 
woning van Jans en mia is aan de 
Smidsweg. een wit boeren huisje 
links naast het oude tankstation 
van morsink. Hier worden ook beide 
zoons, robert en ronnie, geboren. 

Doordeweeks werken bij de viplex 
en op zondag kijken bij broer Tonnie, 
die dan nog in het eerste voetbalde. 
ronnie: ‘ik weet me nog te herin-
neren dat mijn vader altijd achter 
het doel stond van de tegenstander. 
Als ik dan aan de andere kant van 
het veld stond, hoorde ik mijn vader 
nog schreeuwen “Kom op Zwe-
vers!”. ik heb me er wel eens voor 
geschaamd’. Jans vult aan: ‘mijn 
mooiste herinnering achter het doel 
was het jaar dat De Zweef kampioen 
werd in de vierde klasse, vergeef 
me dat ik het jaartal niet weet, want 
daar ben ik zo slecht in. De Zweef 
speelde thuis tegen vasse en stond 
met rust met 0-2 achter. Samen 
met Jan Nijenhuis stond ik achter 
het doel waar de keeper van vasse 

stond. wij hebben die man zo ont-
zettend op zitten ruien!’. Jans slaat 
af en toe met zijn hand op tafel en 
zijn ogen glinsteren als hij dit ver-
haal vertelt. Hij vervolgt: ‘Geweldig!’ 
uiteindelijk won De Zweef met 3-2.’ 

Jans zelf blijft keeper tot zijn dertig-
ste. Daarna heeft hij een korte tijd 
in het tweede het doel verdedigd en 
daarna is hij gestopt. ‘in die tijd was 
dat zo, nu had ik veel langer doorge-
voetbald’ aldus Jans. ‘ik werkte toen 
bij de viplex. in het begin in ploegen, 
maar toen een collega liever in de 
ploegen wou werken, ging ik over-
dag werken. ik heb hier mijn hele 
leven gewerkt. eerst in Nijverdal en 
de laatste twee en een half jaar in 
Hardenberg. ruim tien jaar geleden 
kon ik er met een regeling uit. ik kon 
meer voor mijn vrouw gaan zor-
gen, ze had toen al nierklachten. ik 
moest nog wel solliciteren. ronnie 
schreef voor mij de brieven zo, dat 
ik nooit zou worden aangenomen. 
op het moment dat ik mantelzorger 
werd van mijn vrouw, verviel de sol-
licitatieplicht.’ uiteindelijk komt mia 
in een rolstoel terecht en verhuist 
het stel naar een appartement in het 
Bendien-Smitshof. Hier hebben Jans 
en mia een half jaar samen gewoond 
als mia in 2010 komt te overlijden. 

Iedere dag dertien kilometer
Tegenwoordig blijft Jans een bezig 
mannetje. ‘iedere maandag onder-
houd ik met een groepje het kerk-
hof. een gezellige bezigheid en je 
houdt zo nog je sociale contacten’. 
Daarnaast vist Jans af en toe door 
de week en iedere zaterdag met zijn 
broer Tonnie en maakt hij een paar 
keer per dag een rondje met zijn 
hond rex. Jans: ‘Hij is twaalf jaar 
oud, dus die heeft zijn laatste brok-
ken wel gehad. Toen onze eerste 
hond overleed, zei mijn vrouw dat ze 
nooit meer een hond wou hebben. 

“ Ik hoorde 
mijn vader 
schreeuwen: 
“Kom op 
Zwevers”!’ .”
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maar twee weken nadat de hond was 
overleden, vroeg ze of we toch niet 
even gingen kijken voor een nieuwe 
hond.’ Naast het wandelen met de 
hond, is Jans ook een hardloper. ‘ik 
geef het niet op, bijna iedere dag 
loop ik een ronde van dertien kilo-
meter. ik heb al ruim tien marathons 
gelopen. in rotterdam, Zwolle en 
enschede. vorig jaar nog liepen we 
met z’n allen de dubbele mijl tijdens 
de fBK games in Hengelo. ron-
nie en Anouk liepen ook mee en ik 
eindigde ruim voor ronnie. Ja, later 
zei hij dat hij achterop liep omdat hij 
Anouk niet alleen wou laten lopen’ 
lacht Jans. 

Zoals net al gezegd heeft Jans twee 
zonen: robert en ronnie. robert, 
die tegenwoordig in coevorden 
woont, heeft nooit gevoetbald. ron-
nie mocht in het begin niet bij de 
voetbal. ‘mijn moeder was bang dat 
ik mijn benen zou breken en stemde 
uiteindelijk rond mijn twaalfde of 
dertiende pas in dat ik bij de voetbal 
ging’ aldus ronnie. op straat heeft 
ronnie dan al de nodige voetbaler-
varing opgedaan. Samen met robin 
ter Hedde, mark Kamphuis, robert 
Bootsveld en Bastiaan ter Hedde 
voetbalde hij veel op straat waar ze 
het voetbalspel ‘tienen’ speelden. 
ronnie legt uit in een notendop: 
‘iedereen kreeg 10 punten, we kozen 
een keeper en probeerden de bal 
in de lucht over te spelen. Als je 
dan scoort gaat er een punt af van 
de keeper en komt er een nieuwe 
keeper. Je ging dan net zo lang door 
totdat er maar 2 spelers overblijven.’

‘Ik was net als mijn vader een 
linkspoot’
Als ronnie eenmaal bij de voetbal 
mag, komt hij te spelen in c3. pa 
Jans omschrijft ronnie als een 
technisch goede voetballer. veel 
grote voetballers zijn ook vroeger 

op straat begonnen met tienen. 
ronnie zelf dankt zijn technische 
vaardigheden vooral aan de trai-
ningen van Bennie winkels waarin 
hij veel moest kappen en draaien. 
Tijdens de jeugd speelt ronnie op 
de linkerflank c3, c2, c1, B1 en A2. 
ronnie: ‘ik heb linksbuiten, links-
half en linksback gestaan. pas in 
de senioren was ik meestal laatste 
man. Ja, ik was net als mijn vader 
een linkspoot’. vooral aan A2 heeft 
ronnie mooie herinneringen. ‘ik 
speelde met al mijn kameraden in 
één team. op zaterdag met z’n allen 
op de fiets naar lucky en we werden 
ook kampioen met dat team. Toen 
we naar de senioren gingen, kwa-
men de meesten in een ander team 
terecht.’

Bij de senioren speelt ronnie in het 
zesde, vierde en derde elftal. ron-
nie: ‘ik heb tijdens de voorbereiding 
nog even in het tweede gevoetbald, 
maar kwam toen uiteindelijk in het 
derde terecht. met dat team zijn we 
ook kampioen geworden. ook dat 
was een hele mooie periode. in die 
tijd hadden we eens een feestavond 
van De Zweef bij Braakman Noetse-
le. overdag werd een koe losgelaten 
op het hoofdveld in het kader van 
“Schijt je rijk” en ’s avonds dus een 
feest. Na afloop van het feest gingen 
wij met z’n allen naar het voorcafé 
en omdat het buiten steeds harder 
regende en iedereen er van uit ging 
dat een dag later de voetbal zou 
worden afgelast, bleven wij nog wel 
even zitten. een dag later keurde 
Hennie Heetkamp de velden toch 
goed. De koeienvlaai lag nog flink 
verregend op het veld en wij speel-
den belabberd. Nou, dat hebben we 
later wel te horen gekregen’. De 
verhalen over het derde komen los. 
en wat opvalt is dat ze weinig met 
voetbal te maken hebben. Toch werd 
ronnie met dat team kampioen. 

ronnie vervolgt: ‘we vonden ooit 
vlak voor een wedstrijd een dode 
duif op het veld. Toen John rozendal 
eens op doel schoot, gooiden wij 
gauw die dode duif in het veld. willy 
Broekhof , toen al verzorger van het 
derde, dacht dat John de duif van 
de lat had geschoten. wat hebben 
we gelachen!’ ook de verhalen over 
ronnie die zich binnen de lijnen 
afspeelden, zoek je misschien niet 
direct achter hem. ‘we speelden ooit 
een wedstrijd waarbij de scheids-
rechter voor de wedstrijd zei dat hij 
van engels voetbal hield. ik dacht, 
nou dat is mooi. Tijdens de wed-
strijd speelde ik de bal per ongeluk 
eens iets te ver naar voren in de 
voeten van de tegenstander, waarop 
ik een sliding inzette. Gerrit ten 
Dam, die trainer was van ons team, 
schreeuwde nog van de kant “ron-
nie, niet doen!!”, maar het was als 
te laat. ik kon met rood vertrekken. 
Nee, ik was zeker niet bang en trok 
mijn been niet terug. Soms moet je 
wat hé’ aldus ronnie.

‘Ik kan niet zeggen dat het niet 
meer jeukt’
Zeven jaren geleden stopte ronnie 
met voetballen. ‘een seizoen eerder 
brak ik mijn pols en wou toen al 
stoppen. ik ging nog wel elke zondag 
kijken en het begon al weer een 
beetje te jeuken. mijn teamgenoten 
organiseerden een handtekenin-
genactie met als resultaat dat ik 
nog voor één seizoen de schoenen 
weer aantrok. Daarna verdwenen 
de schoenen in de kast. of ze daarin 
blijven liggen, weet ik niet. ik kan 
namelijk niet zeggen dat het niet 
meer jeukt’. Als ronnie stopt met 
voetballen is hij net vader geworden 
van zijn zoon Thijn. Twee jaar later 
volgt de tweeling mirthe en Amber. 
ronnie: ‘Het krijgen van tweelin-
gen zit bij mijn vrouw Anouk in de 
familie’. Anouk en ronnie zijn dit 
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jaar elf jaren getrouwd, maar ken-
nen elkaar al veel langer. ronnie: 
‘Anouk’s broer menno (Hegeman, 
red.) speelde bij mij in het team. 
ik kwam wel eens bij menno thuis 
om de computer te repareren. ook 
kende ik Anouk via De Zweef, waar 
ze tien jaar in het damesteam heeft 
gespeeld’.

Dat ronnie is gestopt met voetbal-
len, wil niet zeggen dat we hem 
nooit meer zien bij De Zweef. Hij zat 
jaren met onder andere rené Kok in 
de sinterklaascommissie en maakt 
sinds kort ook onderdeel uit van de 
sponsorcommissie. Daarnaast is 
ronnie leider van het team waarin 
zijn zoon Thijn speelt, De Zweef f2. 
‘Het is ontzettend leuk dat je zoon 
ook bij de voetbal gaat, het is nog 
leuker dat hij ook bij De Zweef gaat 
voetballen. we hebben hem zeker 
niet gepusht, toch Thijn?’ Het blijft 
even stil in de keuken. Anouk, die 
ook bij het interview zit, vult aan: 
‘Bij Thijn op school op de Trian-
gel hingen posters van Hulzense 
Boys. Heel wat ouders hadden geen 
enkele clubbinding en meldden hun 
zoon aan bij Hulsen. ik vertelde 
iedereen dat De Zweef een super 
leuke vereniging is en een andere 
ouder (ook Zwever) haalde de pos-
ters van Hulsen weg. vervolgens 
zijn heel wat kinderen bij De Zweef 
gaan voetballen.’ een klein beetje 
sabotage dus, chapeau Anouk! 
ronnie is met remy middelkamp 
leider en ze staan bij de ouders 
bekend als goede leiders. ronnie 
legt uit: ‘Tijdens de winterstop was 
er de playbackshow voor de jeugd. 
we hadden al lang besloten mee te 
doen met f2 alleen ik ging er vanuit 
dat remy ons aan zou melden en 
remy dacht dat van mij. Terwijl wij 
er achter kwamen dat we ons team 
niet hadden opgegeven, hoorden we 
een aantal ouders pochen hoe goed 

we het wel niet deden als leider.’ 
Ach ja, iedereen maakt wel eens een 
foutje ronnie. uiteindelijk werd f2 
derde en niemand heeft iets van het 
foutje gemerkt. 

Werken bij Thales omdat je er veel 
geld verdient
Thijn vindt het leuk dat zijn vader lei-
der is. ‘Hij is bijna nooit streng hoor’ 
zegt Thijn. Thijn is acht jaar en zit op 
de Triangel in groep vier. ‘ik vind het 
erg leuk op school, vooral rekenen. 
De gymles vind ik minder leuk. we 
doen dan vooral meisjes dingen. Als 
onze juf vraagt wat we willen doen, 
dan zeggen alle meiden dat ze wil-
len dansen. De jongens willen dan 
voetballen, maar dat mag niet van 
de juf’ aldus Thijn. Nou Thijn, je zegt 
maar tegen één van jouw juffen dat 
je ook op school flink moet oefenen 
om een goede voetballer te worden! 
Als Thijn later groot is, dan wil hij 
net als zijn vader bij Thales werken. 
Thijn: ‘ik wil dan programma’s ma-
ken omdat je er veel geld verdient!’ 
in de keuken wordt hard gelachen.

‘ik zit sinds drie jaar bij De Zweef. 
ik ben bij De Zweef gaan voetballen 
omdat papa daar ook speelde en het 
een leuke vereniging is. ik ben be-
gonnen bij de f-league. ik speelde 
toen in de teams Heracles en Ac mi-
lan. maar nu we tegen echte teams 
moeten voetballen, vind ik dat wel 
leuker. in de najaarscompetitie zijn 
we met f2 als vierde geëindigd. we 
speelden toen tegen teams van Hul-
sen, DeS en Hellendoorn. De eerste 
twee wedstrijden van de voorjaars-
competitie hebben we verloren, we 
zijn ook een stuk zwaarder inge-
deeld’ aldus Thijn. Het liefst speelt 
Thijn links achterin. Hij is ook net 
als zijn vader en opa een linksbenige 
voetballer. Naast de wedstrijden 
voetbalt Thijn op het schoolplein met 
zijn vrienden lucas, Dies, Kas en 

floris. ‘op het schoolplein staat een 
pannaveldje waar we dan met elkaar 
voetballen’ vertelt Thijn. op dinsdag 
en donderdag krijgt Thijn training 
van rick ruis en Gerben woesthuis. 
Het leukste op de training vindt Thijn 
het lummelen, waarop opa Jans 
zegt: ‘wat is dat dan?’ Thijn legt uit: 
‘we moeten dan met elkaar de bal 
zoveel mogelijk overspelen. Als we 
de bal tien keer overspelen, hebben 
we een punt. De lummel moet de bal 
dan af proberen te pakken’. 

Het is inmiddels bijna half tien. Thijn 
heeft weliswaar vakantie, maar het 
wordt nu wel de hoogste tijd om 
naar bed te gaan. we zijn ook door 
de vragen heen en Anouk staat op 
om Thijn naar bed te brengen. o ja, 
één ding nog. we willen natuurlijk 
weten waar Thijn over tien jaar 
voetbalt. ‘in het eerste natuurlijk!’ 
aldus Thijn.

“Ik zit sinds 
drie jaar bij 
De Zweef. Ik 
ben bij De 
Zweef gaan 
voetballen 
omdat papa 
daar ook 
speelde en 
het een leu-
ke vereni-
ging is” 
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Een heldere kijk 
op zekerheid  

Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs 
biedt u als particulier of ondernemer 
inzicht in uw financiële situatie. In alles 
wat we doen, willen we u behoeden voor 
het onnodig en onbewust lopen van 
financiële risico’s. Met onze jarenlange 
ervaring en dienstverlening helpen we  
u met het maken van bewuste keuzes  
en bieden we u inzicht, gemak, tijd- en 
kostenbesparing. En de zekerheid dat 
het goed geregeld is én blijft. Wij zijn u 
graag van dienst.

www.zichtadviseurs.nl

11996 ZICHT_Adv_Corp_A5_liggend.indd   1 05-04-12   14:54

De Renegade GTX® Mid is al jarenlang een van de populairste modellen uit de  All Terrain collectie van Lowa.
Mede dankzij haar heerlijke pasvorm, kwaliteit en waterdichtheid. Deze multifunctionele wandelschoen heeft een 
frisse look, een soepele pasvorm, is licht van gewicht en heeft een stabiele en gripvaste zool. 

www.wandelschoenen.nl

Een legende kan men niet verbeteren
-behalve de details!

Renegade GTX® Mid Ws  I  ATCR dR dRenegadRenegadRenegadRenegadg GTXGTXe GTXe GTXe GTXe GTX®®®®® Mid WMid WMid WsMid WsMid Ws Mid Ws I ATI ATI ATI ATI AT I  ATCCCCCCRenegade GTX® Mid  I  ATCR dR dRenegadRenegadRenegadRenegadg GTXGTXe GTXe GTXe GTXe GTX®®®®® MidMidMidMidMid Mid I ATI ATI ATI ATI AT  I  ATCCCCCC

www.wandelschoenen.nl
www.leferink-schoenen.nl
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pol & pronk ontwerp | info@polenpronkontwerp.nl | 06 - 410 21 434

“wij helpen onze opdrachtgevers met het creëren van structuur, 
  inhoud en vorm voor hun (visuele) communicatie.”



Het zal ergens in september vorig 
jaar zijn geweest. Na afloop van een 
vergadering van de redactie van het 
clubblad komt erik Heuver met het 
idee om bij het 94-jarig bestaan een 
toneelstuk te gaan opvoeren. Niet 
een die je kant-en-klaar kunt kopen, 
nee, een echt stuk. Zelf gemaakt. en 
over De Zweef. Hij heeft al gedachten 
over het onderwerp, maar zijn eerste 
zorg is mensen bij elkaar te krijgen 
die iets van toneel weten. roy Nijen-
huis is de eerste.

Het idee is kansrijk en erik schrijft 
het stuk. later komen er nog tekst-
bijdragen van roy Nijenhuis en Ger-
rit ten Dam. en natuurlijk heel veel 
aanvullingen vanuit de spelers zelf, 
want er is ruimte voor interpretatie 
en improvisatie. Zo groeit het idee uit 
tot wat het is geworden: een to-
neelstuk over “De Zweef en de fusie 
met……….” (DeS). 

Net als bij het 90-jarig bestaan toen 
Gerrit ten Dam de jaren zeven-
tig neer zette, deed “De Zweef en 
de fusie met….?” het clubgebouw 
schudden op de grondvesten van het 

lachen. Niet in de laatste plaats door 
hilarische optredens van mensen 
als charles r. en eppo. en door zeer 
sterk optreden van erik H. met veel 
droge humor. om van nog niet-ont-
dekte talenten nog maar te zwijgen.

we wilden jullie graag laten zien hoe 
zo’n stuk groeit en hoe met ver-
eende krachten wordt gewerkt aan 
het eindresultaat dat in januari op 
de planken werd gezet. vanaf begin 
december hebben we een aantal 
repetities meegemaakt. Hieronder 
onze bevindingen.

5-12-2013
Het is Sinterklaas. maar ja, iedereen 
heeft aangegeven te kunnen komen, 
dus wat doe je dan? Juist, repeteren. 
De groep heeft al twee keer eerder 
bij elkaar gezeten. Althans, delen 
van de groep, want uiteindelijk doen 
er meer dan twintig mensen mee 
aan het stuk. Sommigen vanuit de 
zaal of van achter de coulissen. De 
meesten op het podium. 

om zeven uur staat en zit al een 
behoorlijke groep mensen aan het 

Zweef-toneel: mooier 
Dan De mooiste pengel

vrAAG: Hoe kun je twintig man zo’n twee maanden 
lachend en gierend bezig houden? ANTwoorD: 
Schrijf een toneelstuk over de Zweef. Nodig zoveel 
spelers uit. Zorg wel dat erik H., charles r. en eppo 
K.S. erbij zijn. en ga oefenen. Succes verzekerd. ook 
al zou je zo’n stuk nooit opvoeren, het is de moeite 
meer dan waard…
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schap. De koffie is klaar. De verwarming 
nog niet. Het is ijskoud en de meesten 
hebben de jas aangehouden. Dat heb je: 
nieuwe ketel, nieuwe instellingen en een 
bestuurslid-duurzaamheid. Daar krijg je 
de handen voor op elkaar, zal die gedacht 
hebben, niet wetende dat dat van de kou 
zou zijn.

maar goed, de hete koffie maakt veel 
goed. rondkijkend loopt het halve be-
stuur rond, de hele dinsdagse kaarttafel, 
maar ook Jan Broens (de ervaren speler 
en lezer) en wim Krukkert (“ik had de 
eerste repetitie bardienst en ze hebben 
mij er direct bij gehaald onder het motto 
“anders vertelt hij toch alles door”).

Aan het stuk deden eerst geen vrouwen 
mee. “in het echt zouden die ook geen rol 
vervullen”. misschien waar, maar zonder 
vrouwen zou het wel erg een mannen-
stuk worden en dat zou niet leuk zijn 
voor vrouwelijke kijkers. Snel de vrouwen 
erbij ingeschreven dus. leuke rollen voor 
mylène en Djarah.

Zo in het prille begin zijn er vraagtekens. 
of het stuk wel goed genoeg is. of er wel 
genoeg mensen komen. Het podium van 
de gemeente is vergeven aan iemand 
anders en hoe komen we aan een ander? 

Die donderdag komt van repeteren niks 
terecht. er zijn maar acht mensen. De 
belangrijkste man –regisseur frans 
machielsen- is zelfs niet aanwezig. Dan 
maar een biertje om een beetje warm te 
worden……

12-12-2013
een nieuwe poging. ook nu weer niet 
iedereen aanwezig. Toch oefenen. Dat be-
tekent in dit stadium nog: voorlezen van 
de teksten. leren op elkaar in te spelen. 
letten op intonatie, goed articuleren, 
langzaam praten. Tussendoor een hoop 
geschreeuw, geïmproviseerde grappen 
en grollen. lol. De een heeft een oude, 
de ander een nieuwe versie van de tekst. 

Schiet lekker op. lucien maakt indruk als 
pastor weldam. Na twee rondes gaat de 
bar open en is het genoeg. 

23-12-2013
Het begint te kriebelen. Zou het allemaal 
wel lukken? op twee of drie man na is 
iedereen aanwezig. erik zet zoals ge-
bruikelijk de koffie. eer iedereen er is en 
een bakkie heeft, is het half acht. frans 
machielsen richt de “zaal” in. Hier de 
bestuurstafel. Daar de kaarttafel. Hier de 
zaal met publiek. Djarah en mylène zijn 
niet te beroerd een handje te helpen. Net 
als de “laskappe”.

De schuifdeur gaat dicht. De repetitie 
kan beginnen. Aan de andere kant van 
de schuifdeur is Henk Dikkers bezig met 
de verlichting. Tijd voor een grap. “Dacht 
je dat ik ooit nog een keer patat haal bij 
Dikkers”, schreeuwt charles rozendal. 
eppo: “Doe maar rustig, hij ligt hierach-
ter toch al met het oor tegen het sleutel-
gat”. 

frans begint zijn rol als regisseur serieus 
te nemen. onderbreekt. vult aan. Doet 
voor. laat mensen opnieuw beginnen. 
Kortom, regisseert. Geeft aan dat het tijd 
wordt de teksten uit het hoofd te gaan 
leren. De volgende keer zal iedereen dat 
wel zo’n beetje gedaan moeten hebben. 

Het bestuur heeft het makkelijk. Het is 
namelijk niet vreemd dat men bij een 
vergadering stukken op tafel heeft. 
en niemand hoeft te weten dat dat de 
tekst van het stuk is. ook voor hen geldt 
natuurlijk dat het een beetje natuurlijk 
moet overkomen. Aan de andere kant……. 
we zijn allemaal amateurs en het is wel 
duidelijk dat als charles en eppo in vorm 
zijn en lucien aan het einde flink uitpakt, 
het hele stuk al geslaagd is.  

Tussendoor
mail van erik Siero. Heeft het hele inter-
net afgezocht naar een foto van Henny 
Broekman. Nergens wat gevonden behal-
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ve en onscherp plaatje op linkedin. 
Het is echter wel de bedoeling dat 
er een grote foto van Broekman als 
prins carnaval op het podium komt 
te hangen. met wat DeS-hulp komen 
er via de achterkant van facebook 
een paar foto’s tevoorschijn. pro-
bleem opgelost.

2-1-2014
Nog drie weken……erik Heuver is 
(naast een paar kleine rolletjes) 
de enige die zijn tekst al voor een 
groot deel uit z’n hoofd kent. De rest 
begint er weliswaar steeds meer 
vertrouwd mee te raken, maar zal 
er toch een keer aan moeten gaan 
beginnen. frans machielsen trekt de 
touwtjes strakker aan. Klemtonen 
moeten anders. intonatie duidelijker. 
Sneller. Het wordt steeds leuker. Het 
wordt mooi!!!!

6-1-2014
op één na iedereen aanwezig. 
een unicum. De repetitie is in de 
bestuurskamer. regisseur frans 
geeft vooraf aan dat woorden meer 
benadrukt moeten worden. en er 
moet meer schwung in. Dan begint 
het repeteren. Zoals gebruikelijk 
zitten sommigen snel in hun rol en 
blijven anderen wat bedeesd. mylene 
zit echt te genieten. Glimlacht en 
heeft binnenpretjes. charles gaat 
ver over de top en is nauwelijks te 
volgen. Als eppo ook die kant uit 
gaat, grijpt frans in. “Ja, dan gaat 
het straks aan het schap weer over 
wie vandaag de beste was”, fluistert 
Bas Kolkman. Na een ronde oefe-
nen moet de helft weg, want het is 
ook nog bestuursvergadering. vlug 
worden nog afspraken gemaakt over 
decors en headsets. en vier repeti-
tiedata met een generale op de dag 
voor de voorstelling.

13-1-2014
De tijd begint te dringen. Bijna ie-

dereen is aanwezig. Het wordt span-
nend: zal het lukken; zal iedereen 
z’n tekst kennen? Het duurt even eer 
de repetitie begint. Napraten over 
de playbackshow moet natuurlijk 
ook even. vooral met de glorieuze 
winnaressen mylène en Djarah in 
ons midden. erik Heuver verlaat al 
snel de bestuurskamer. Heeft een 
afspraak bij……………… juist: DeS! 
Teksten worden nog aangepast, 
meer lopend gemaakt. 

Tussendoor
mail van erik Heuver. Hij hoopt dat 
zondag voorzitter Joop munsterman 
met zijn club ATc mee komt naar 
Nijverdal. of Jp een foto kan maken 
van hem met zijn “naamgenoot”. 
om op het decor van het toneel te 
hangen.
Jammer genoeg is Joop er niet bij in 
de wedstrijd tegen ATc. er moet een 
alternatief worden gezocht, maar 
dat kun je met een gerust hart aan 
erik Siero overlaten…… 

16-1-2014
in het clubgebouw staat het podium. 
er wordt druk overlegd wat waar 
moet staan en in welke setting. Het 
licht wordt uitgeprobeerd. Het lied 
van de Siero’s is eindelijk klaar en 
wordt gezongen. “Geen grefo’s naar 
carnaval”. De mannen krijgen ap-
plaus. leuk lied. een echte opstel-
ling betekent voor de een meer durf 
en voor de ander juist niet. Nog een 
keer droog oefenen en dan op don-
derdag 23 januari de generale. of 
op de deur van het clubgebouw een 
plakkaat kan komen dat de kantine 
gesloten is.

23-1-2014
De laatste avond. Generale repetitie. 
Hoewel……. “De eerste keer lek-
ker los en dan gaan we generaal”, 
beveelt regisseur frans machielsen. 
De headsets gaan op. en dat bete-
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kent extra spanning. Zoals al opgemerkt: de een gaat daar makkelijker mee om dan 
de ander. ontspanning als het bestuur zich moeizaam in shirtjes van DeS hijst. Nog 
meer ontspanning als mylène en Djarah improviseren. Daar wordt frans vrolijk van. 
Apotheose is het optreden van lucien Galgenbeld, die alles uit de kast haalt en een 
wereld-weldam neerzet. Dat belooft wat voor morgen…..

De stoelen worden geteld en klaar gezet. Tafels ertussen, tafels er tussenuit. wie gaat 
de kaartjes verkopen? Zullen alle microfoons het doen morgen? later dan negen uur 
kunnen we echt niet beginnen. waar is mijn bril gebleven? Denk eraan dat DeS de 
shirts zaterdagmiddag weer nodig heeft. Zou Arjan het redden met de camera? we 
moeten beelden voor het nageslacht hebben! 

24-1-2014
wat moeten we hier nog over schrijven? ik geloof dat elke Zwever wel is komen kijken. 
o ja, de kaartjes waren nog lang niet uitverkocht, maar je weet dat veel mensen op het 
laatst pas komen en vragen om een kaartje. Zo gaat het dus. De zaal is te klein. eppo 
en charles komen petjes te kort. erik komt met stapels nieuwe.

Het wachten is op de selectie mannen en vrouwen die gelukkig iets eerder klaar zijn. 
Het doek gaat op en het begint. waren er echt zoveel grapjes en grappen? elke speler 
stijgt ver boven zichzelf uit. Stotteraars uit de repetitie blijken rolvaste kanjers alsof ze 
dagelijks op de planken staan. voorzitter erik Heuver zit zo lekker in z’n speel-vel, dat 
hij alert reageert op wat er in de zaal gebeurt. Natuur-talent.

we gaan niet iedereen noemen die het goed heeft gedaan. Nou vooruit. eén uitzonde-
ring. en die heet lucien. wat een rol! en wat hebben de mensen een lol de hele avond. 
wat wordt er gelachten. Het houdt niet op. ondanks hier en daar een misser kan de 
avond niet meer stuk. Na afloop staan de spelers er een beetje ongelovig bij. Dat het 
zo’n succes zou zijn….. Kun je hier nog overheen??? Ja, natuurlijk, want bij De Zweef 
kan alles. Zweef-toneel is mooier dan de mooiste pengel van Tom Hegeman.
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DRUKWERKSPECIALISTEN

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

• Zeer	  scherp	  geprijsde	  kwaliteits	  brandstoffen	  
• Washal	  en	  doe	  het	  zelf	  wasbox	  
• Aanhangwagen	  verhuur	  
• Vriendelijke	  medewerkers	  en	  goede	  service	  
• Op	  Zaterdag	  service	  saterday	  !!!	  
• Sandwiches	  en	  een	  groot	  shop	  assortiment	  
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SPORTSTORE NIJVERDAL

 Met ons
 staat u al
 1-0 voor.

Ondernemende Accountants

www.jonglaan.nl
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WWW.PREDONSECURITY.NL

Lochtersweg 54  |  7442 BR Nijverdal  |  tel: 0548-760131 
mail: info@predonsecurity.nl

Uw partner voor:
- Objectbeveiliging
- Horecabeveiliging
- Evenementenbeveiliging
- Surveillancediensten (zakelijk en particulier)

Uw lokale beveiliger, altijd dichtbij
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Koningsnacht @ toi toi
Met DJ lars

• aanvang 22.00 uur • gratis entree

MEga goEiE VRiJDag
@ toi toi Met DJ rooie rinus
• aanvang 22.00 uur • gratis entree

KoningsDag 2014 
Met Diverse banDs op het Dunant plein

• van 13.00 - 19.00 uur

WK @ toi toi 
alle weDstriJDen worDen 

binnen en buiten uitgezonDen

suMMERpaRty
Met piano house

• van 21.00 tot 01.00 uur  • gratis entree

nacht Van niJVERDal  
Met 3 verschillenDe DJ’s & erwin nyhoff

• van 19.30 - 02.00 uur!!

vr
18
apr

vr
25
apr

za
26
apr

vr
30
mei

12 juni 
t/m 

13 juli 

za
19
juli

verschillenDe 
oranJe acties
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 Voor de organisatie van uw verjaardags-, huwelijks-, kraam- of  
‘zo maar’feest… 

Voor een dag weg, een weekend of wat langer… 
Voor de organisatie van uw bedrijfsuitje of een familiedag… 

 
Of u nu exact wilt weten wat er gebeurt of verrast wilt worden…  

 
Alles is bespreekbaar en bijna alles is mogelijk. Dát is  

Geregeld Verrassend. 

 
06-14866895 

info@geregeldverrassend.nl 
www.geregeldverrassend.nl 

	  

                           
 

verzorgt de gehele administratie voor 
eenmanszaken en ZZP’ers 

U bent de hardwerkende eigenaar van een 
eenmansbedrijf of u bent als ZZP’er aan de slag. 
U steekt veel tijd in uw bedrijf(je), waardoor u aan de 
noodzakelijke administratie - die daar nu eenmaal bij 
hoort -  niet of nauwelijks toekomt. Het kan ook zijn dat 
het goed bijhouden van de administratie u niet ligt en 
dan een noodzakelijk kwaad wordt.  
Is dan niet het moment gekomen dat iemand anders 
de administratie voor u gaat doen? 
De boekhouding moet nu eenmaal gedaan worden. 
Denk ook aan de aangiften Omzet- en Inkomsten-
belasting en Loonheffing en de cijfers waar de bank 
om vraagt. 
Een goede administratie is niet alleen daarom 
belangrijk maar geeft u ook inzicht in uw bedrijf. 
 
Wat kan ik voor u doen? 
 -uw gehele administratie bijhouden 
 -de salarisadministratie verzorgen 
 -de jaarstukken samenstellen 
 -de aangiften OB, IB en Loonheffing 
 
 Tel:     06-21835379 
 Email: info@gerritharmsen.nl 
 Web:  www.gerritharmsen.nl 
 

Gerrit Harmsen 
  Administratieve diensten 



De Zweef D2  2013-2014 
Staand v.l.n.r.: erik ten Broeke, Teun Gorter, Tim Zwakenberg, Tijmen Schuiling, Tristan mengers, 
Gijs ten Broeke, luuk machielsen, liam Hilberink en Jordy Hegeman
Zittend v.l.n.r.: emiel Dikkers, Julia erupley, Julius luning, Jarno Soos, Hidde ter elst, Dennis leeftink, 
Jarno van leusen, Sander Kapteyn, Jort preuter, lynn Siero en mark van Schooten
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‘Vechten voor een overwinning’
Het gaat goed met D2. De eerste 
twee wedstrijden van de voorjaars-
competitie zijn gewonnen. volgens 
emiel Dikkers, leider en trainer van 
D2, maakt het team een goede kans 
op de titel. Gijs: ‘Tijdens de najaars-
competitie zijn we als zesde geëin-
digd. vooral de wedstrijden tegen 
HHc, rohda raalte en Hulzense 
Boys waren lastig. van Hulzen kende 
ik de meeste spelers wel en eigen-
lijk vind ik ze niet zo aardig.’ Hidde 
vult aan: ‘Dan willen we extra graag 
winnen!’. emiel vervolgt: ‘Dat gevoel 
moet je altijd hebben als je met een 

wedstrijd bezig bent. De meeste 
uit dit team zijn de uitslag na de 
wedstrijd gauw weer vergeten. ik 
probeer de spelers in ieder geval bij 
te brengen dat je moet vechten als 
je zelf wat minder kunt voetballen. 
Als ik in mijn eigen jeugd wat meer 
had gevochten op het veld, dan had 
ik in de jeugd ook hoger gevoetbald. 
Nu probeer ik dat in ieder geval over 
te brengen.’ emiel legt uit dat de 
najaarscompetitie altijd iets lastiger 
is. ‘ieder jaar heb je te maken met 
nieuwe spelers en de indeling is 
daar niet altijd even goed op afge-
stemd. Gelukkig waren er ook een 

aantal gelijkwaardige tegenstanders 
en zijn we precies in het midden 
geëindigd.’ Tijdens de voorjaars-
competitie blijft D2 in de derde 
klasse voetballen, alleen de tegen-
standers zijn iets gelijkwaardiger. 
in de bekercompetitie is D2 na twee 
ronden al wel uitgeschakeld. ‘onze 
eerste wedstrijd tegen mariënheem 
was nog een makkie, hier wonnen 
we met 9-0. onder andere onze 
verdedigers Tijmen, Julius, liam en 
Jort hadden deze wedstrijd weinig te 
doen. Toen we tegen Dalfsen speel-
den hadden we aan een gelijkspel 
genoeg. we kwamen alleen met 2-0 
achter te staan en luuk onze keeper 
werd ook nog eens het veld uit 
gestuurd. uiteindelijk scoorden Julia 
en Dennis en speelden we gelijk. 
Dat was wel de leukste wedstrijd die 
ik mij kan herinneren’ aldus Hidde. 
Helaas kwam D2 de tweede ronde 
niet door.

Gijs ten Broeke: ‘Hockey vind ik 
echt een meidensport!’
Als emiel het team D2 omschrijft, 
spreekt hij in woorden als ‘leuke 
groep’ en ‘goed met elkaar kunnen 
vinden’. Hidde vult aan: ‘ik heb ei-
genlijk altijd al gespeeld met Julius, 

KennismaKen met...  

De Zweef D2
Het is maandagavond. voor De Zweef D2 staat geen training op het 
programma. Toch zijn Hidde ter elst en zijn teamgenoot Gijs ten 
Broeke aanwezig op het sportpark. ook trainer en leider emiel Dik-
kers komt aan fietsen. we gaan kennismaken met hen en D2!
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Gijs, Teun, Tim, Tijmen, Dennis en 
Tristan. Dat zijn ook mijn vrienden. 
De rest is eigenlijk nieuw voor mij, 
maar inmiddels zijn dat ook mijn 
vrienden. Buiten de voetbal heb-
ben we bijvoorbeeld een whatsApp 
groep. we praten hierin over van 
alles en nog wat. over de eredivisie 
bijvoorbeeld.’ emiel gaat verder: 
‘Dat is soms wel irritant, ik zit ook 
in die groep en word hierdoor ’s 
ochtends regelmatig gewekt. Dan 
willen ze aan elkaar laten weten dat 
ze wakker zijn.’ in D2 zitten ook twee 
meiden, Julia en lynn. emiel: ‘De 
omgang tussen jongens en meis-
jes is gewoon erg leuk. ook buiten 
wedstrijden en trainingen om zie ik 
geen onderscheid.’ Gijs vult aan: ‘ik 
vind wel dat jongens beter kunnen 
voetballen. Dat komt denk ik omdat 
voetbal van vroeger uit misschien 
wel iets meer een jongenssport is. 
Toen mijn vader jong was gingen alle 
jongens bij de voetbal. maar ja, mijn 
vader zelf speelt hockey en dat vind 
ik weer een meisjessport.’ Het werkt 
dus prima om jongens en meisjes 
door elkaar heen te laten voetballen. 
Geen van de spelers in D2 heeft er 
problemen mee en ook buiten het 
veld zijn geen meningsverschillen. 
Hidde: ‘ik zou alleen geen filmavond 
als teamactiviteit willen, de meiden 
willen dan echt van die meisjesfilms 
zien.’ Gijs vervolgt: ‘en op de trai-
ning zijn jongens iets fanatieker, de 
meiden kletsen wat vaker.’

Naar huis met tweeëndertig lollies
laten we het over de training heb-
ben. er wordt op de dinsdag- en 
donderdagavond getraind. ‘op 
dinsdagavond krijgen de jongens 
training van mark van Schooten. 
De groep bestaat dan meestal uit 
twaalf spelers. Teun, Jarno van 
leusen, Gijs en Hidde trainen dan 
vaak met D1 mee’ aldus emiel. 
Tijdens de training doen de spelers 

een warming-up, een positie spel, 
afwerken op doel en natuurlijk een 
partijtje. Gijs: ‘Als mark training 
geeft, dan vraagt hij ons altijd wat 
we willen doen en dan doet hij dat 
ook.’ waarop emiel zegt: ‘ik pro-
beer mijn training af te stemmen 
op die van D1. vaak geef ik dezelfde 
oefeningen alleen is het niveau iets 
eenvoudiger.’ ook de opkomst op 
de donderdagen is goed, een hele 
enkele keer meldt zich iemand af. 
De consequentie is voor de spelers 
helder, niet trainen is op zaterdag 
niet spelen. ‘we hebben 16 spelers 
dus dan moet je keuzes maken’ 
aldus emiel. Gijs vraagt ondertussen 
wanneer eigenlijk de volgende “lolly 
Training” is? emiel geeft even uitleg: 
‘ik nam ooit iedere eerste maandag 
van de maand een zak met lollies 
mee. we deden dan allerlei oefenin-
gen waarmee spelers lollies konden 
verdienen. Dat liep wel eens uit de 
hand. Spelers gingen dan naar huis 
met tweeëndertig lollies. Het werd 
een duur geintje voor mij, dus ben 
daar mee gestopt. maar, ik neem 
binnenkort wel weer een zak met 
lollies mee!’
emiel Dikkers werd zeven jaren ge-
leden vrijwilliger bij De Zweef. ‘mijn 
ouders vonden dat ik mij minimaal 
een jaar moest inspannen voor De 

Zweef. in mijn jeugdjaren stond ook 
altijd een vrijwilliger voor mij klaar. 
Dit was het minste wat ik terug 
kon doen’ vertelt emiel. Dat ene 
jaar werden er zeven. Begonnen bij 
de f league en met inmiddels een 
diploma pupillentrainer op zak nu bij 
D2. ‘ik vind vooral de omgang met 
spelers leuk. Deze leeftijd spreekt 
me aan en spelen op groot veld vind 
ik leuker dan op klein veld. Soms 
zou ik alleen wel eens met mijn 
vingers willen knippen en dan willen 
dat iedereen luistert. Helaas werkt 
dat niet zo. Spelers zijn soms best 
mondig en dan moet je even boos 
worden, dat is een minder leuke 
kant’ vertelt emiel. emiel heeft heel 
bewust gekozen voor de combinatie 
van trainer en leider. ‘ik kan zo tij-
dens de trainingen goed die dingen 
oefenen die tijdens wedstrijden be-
ter kunnen. Zo ga ik de komende tijd 
aan het werk met de middenvelders 
Gijs, Hidde, Jarno Soos, Sander en 
luuk om beter te leren omschake-
len. De combinatie kost mij wel veel 
tijd. De voetbal is niet altijd goed te 
combineren met mijn opleiding voor 
techniekleraar. Dat is ook de reden 
dat ik het volgende seizoen stop als 
jeugdvrijwilliger.’ op de zaterdagen 
krijgt emiel ondersteuning van Jordy 
Hegeman (vlagger en hij regelt de 
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randzaken zoals de ballen, hesjes en petjes) en erik ten Broeke 
(vader van Gijs). emiel legt uit: ‘erik ontvangt de tegenstander, 
vult de papieren in, houdt Talento (spelersvolgsysteem red.) en de 
statistieken bij. erik heeft daarnaast wat meer overwicht rich-
ting ouders. ik kan mij dan op de zaterdag wat beter met spelers 
bezighouden en erik is dan meer het aanspreekpunt richting 
ouders.’

‘Heb je al je spullen wel bij je?’
De ouders van de spelers van D2 zijn overigens erg betrokken. 
Als emiel de ouders een cijfer zou mogen geven, waarbij een 
één staat voor niet betrokken en een tien voor uitmuntend, dan 
zouden de ouders van D2 een acht of een negen krijgen. ‘Bij 
thuiswedstrijden is bijna iedereen er en zelfs bij uitwedstrijden 
rijden vaak ouders mee die niet mee hoeven te rijden. een groot 
compliment dus’ zegt emiel over de ouders. Gijs vindt het ook 
erg leuk dat er veel ouders aan de kant staan. ‘vooral als we 
scoren en ouders juichen, krijg je net iets meer kracht. Het lijkt 
dan wel alsof je in een klein stadion speelt. Je wilt dan net iets 
beter je best doen. Soms schaam ik me trouwens wel een beetje, 
dan staat mijn moeder weer heel hard te lachen langs de zijlijn.’ 
waarop Hidde aangeeft dat dit beter is, dan dat er niemand 
staat. Gijs knikt instemmend. lastigere ouders hebben Gijs en 
Hidde nog niet meegemaakt. ‘Gelukkig niet’ zegt Hidde, ‘bij onze 
tegenstander HHc waren alleen een keer wat ouders van de te-
genstander die zich vervelend gedroegen en ook spelers van HHc 
waren steeds aan het duwen en trappen, maar gelukkig komt dat 
niet zo vaak voor.’ Naast de ondersteuning aan de zijlijn, hebben 
de ouders van de D2 spelers ook nog een ander voordeel. Gijs: ‘ik 
weet dat sommige ouders de tas nog inpakken’. emiel vult aan: 
‘en dat is ook nodig ook. Zo heeft Teun standaard een kaartje in 
zijn tas liggen met de vraag of hij wel al zijn spullen bij zich heeft. 
ook blijft er meestal na een training of wedstrijd wel iets liggen 
in de kleedkamer.’
Nu we het over ouders krijgen, vertelt Hidde dat zijn moeder in 
de activiteitencommissie bij De Zweef zit. Hidde: ‘Dit jaar hebben 
we met bijna het hele team al meegedaan aan de pietenbingo’. 
waarop Gijs aanvult: ‘wij waren als één van de weinige teams bij-
na helemaal compleet!’ Het komende seizoen kijken de jongens 
het meeste uit naar de sponsorloop en het uitje met de D jeugd. 
Hidde: ‘Als het kan doen we met ons team aan alle activiteiten 
mee!’. emiel vult aan dat ze naast activiteiten georganiseerd door 
De Zweef, ook zelf ieder jaar een fifa toernooi organiseren. ‘vorig 
jaar hebben we het toernooi gehouden bij onze vlagger Jordy 
Hegeman thuis. weten jullie nog wie er toen gewonnen heeft?’ 
Hidde en Gijs kijken emiel vragend aan. Hidde: ‘Dat zul jij wel 
geweest zijn’. waarop Hidde natuurlijk doelt op zijn leider emiel. 
‘ik speel wel eens online een potje fifa tegen Hidde’ zegt emiel, 
‘maar als ik met 3-0 voorsta, is de verbinding plotseling verbro-
ken!’. Hidde kan er wel om lachen
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wat hebben we met zijn allen  genoten 
van de olympische winterspelen.  Het 
aantal van vierentwintig medailles voor 
Nederland is ongekend.

om dan toch maar met de deur in huis 
te vallen: ik heb met Jan Smeekens te 
doen. De Japanner uit raalte waande 
zich twee minuten olympisch kampioen, 
maar werd door een tijdcorrectie terug-
geworpen naar de tweede plaats. een 
verschil van vier honderdsten. met het 
drama van Koen verweij had ik minder 
moeite. op de 1500 meter eindigde hij 
op de klok gelijk met de pool Brodka, 
waarna achter de komma verder werd 
gerekend. Koen verweij kon er dus 
rekening mee houden. Jan Smeekens 
niet. voor Koen verweij viel het kwartje 
de verkeerde kant op. Het zij zo. ook 
heb ik te doen met freek van der wart. 
Na vier jaar keihard trainen eindelijk in 
de  finale shorttrack relay. een afstand 
van vijfenveertig rondjes en dan al in de 
eerste bocht van de race onderuit gaan. 

moeite heb ik met het laten lopen van 
de 1500 meter door Sven Kramer. Dat 
heeft Nederland een medaille gekost. 
De 1500 meter kwam in het programma 
van Sven Kramer niet goed uit. Door 
het laten lopen van de 1500 meter kon 
Sven Kramer zich beter focussen op de 
tien kilometer. mijn sympathie voor Sven 
Kramer verdween als sneeuw voor de 
zon. Sven Kramer kan een voorbeeld 
nemen aan Jorien ter mors. Binnen een 
uur uitkomen op twee verschillende 
disciplines. op de fiets van de ene naar 
de andere hal. ook de schaatsers van 
Noorwegen en rusland hebben zich op 
de 10 kilometer en ploegenachtervol-
ging niet populair gemaakt door zich op 
deze onderdelen terug te trekken. er viel 
voor hen niets te halen. De olympische 
gedachte ‘meedoen is belangrijker dan 
winnen’ gaat al lang niet meer op. Het 
gaat alleen nog om de medailles. 

u begrijpt dat ik ontzettend heb genoten 
van de tien kilometer van Jorrit Bergs-
ma, nota bene een marathonschaatser. 

Toch heb ik met Jorrit te doen. Jorrit 
Bergsma begaf zich op glad ijs door  
tienkilometerspecialist Sven Kramer 
toch maar even op bijna vijf seconden 
te rijden. coach Gerard Kemkers kon 
geen verwijt worden gemaakt. Nu was 
het een rugblessure  die Sven Kramer 
parten speelde. Dat Sven Kramer een 
rol heeft gespeeld in het terugtrekken 
van Jorrit Bergsma als reserve voor de 
ploegenachtervolging staat voor mij wel 
vast. 

Het zal mij niet verbazen dat Nederland 
slachtoffer wordt van haar eigen succes. 
ik moet nog zien of wij bij de volgende 
winterspelen de afstanden vijf- en 
tienkilometer terug zullen zien. moeten 
we ons intussen niet gaan bekwamen 
in de andere takken van wintersport? 
ik denk dan niet aan snowborden. De 
medaille van Nicolien Sauerbreij  op de 
vorige winterspelen beschouw ik als een 
incident. Bobsleeën is ook niets voor 
Nederlanders. Daar krijg je alleen maar 
gezeik van. uiteindelijk wil niemand 
de Bob zijn. Nee, ik denk meer aan 
freestyle skiën. Andere landen hebben 
hun turners ook de ski’s onder gebon-
den. iets voor epke Zonderland? en wat 
dacht u van ijshockey? floris-Jan Bo-
velander op schaatsen en een medaille 
is verzekerd. Bij de vrouwen kan Naomi 
van As aantreden, alhoewel zij geen 
zekerheidje is. Al het gedoe met Sven 
Kramer is ook voor haar rug niet goed.

misschien moet ik het wel dichter bij 
huis zoeken. curling. u weet wel, het 
werpen van een steen in de vorm van 
een fluitketel  naar gekleurde cirkels 
in het ijs. Je kunt gewoon niet missen. 
Daar sturen we onze dames van de 
schoonmaakploeg naar toe. want om de 
fluitketel  in de juiste richting te krijgen 
moet er geveegd worden. en dat kunnen 
onze dames wel. onder aanvoering van 
Joop engbers die bij ons in de schoon-
maakploeg ook al dispensatie heeft. 
Joop is zonder zonden en uitermate 
geschikt om de eerste steen te werpen. 
wat zou er mooier zijn dan Joop en de 

dames als olympische helden te ontha-
len? Daarnaast zou ik Johan Galgenbeld 
willen inzetten op de biathlon. Biathlon 
komt voort uit traditionele Noorse wed-
strijden in de sneeuw, waarbij een eland 
geschoten moest worden. Tegenwoordig 
is het twintig kilometer langlaufen en 
onderweg twee maal liggend en twee 
maal staand schieten op vijf schijven. 
een misser betekent een strafronde 
van 150 meter langlaufen. langlaufen 
deed Johan al in de tijd van Bokkie 
middelkamp en met schieten zit het ook 
wel goed. elk schot is raak. Johan mist 
nooit.  ik verzeker u dat Johan op een 
afstand van honderd meter de ogen van 
een mug nog weet te raken. ook kan 
ik mij nog een ware konijnenplaag op 
Gagelman herinneren toen we nog in de 
vierde klasse speelden. Dankzij Johan 
durft geen konijn zich nog op Gagelman 
te vertonen. Johan kan voor goud gaan. 
Nog vier jaartjes wachten. Als we Sven 
Kramer maar niet op een idee hebben 
gebracht. Zwemmen schijnt goed voor 
je rug te zijn. Het zou zo maar kunnen 
zijn dat Sven Kramer op de zomerspelen 
gaat starten op de 50 meter vrije slag. 
Dan toch Naomi van As maar.

cr

het is niet alles gouD wat er blinKt
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fotopuZZel
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welke personen herkent u in bovenstaande foto’s? mail 
uw oplossing naar onze redactie. onder de goede oplos-
singen wordt een kleine attentie verloot.
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nieuwe sponsorcommissie
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Als voorbereiding op een nieuwe 
sponsorcommissie heeft het 
bestuur in juni 2013 het initiatief 
genomen om een aantal leden uit 
te nodigen voor een bijeenkomst 
om mee te denken over het spon-
sorbeleid bij onze vereniging. Dit 
heeft er uiteindelijk toe geleid dat 
er een nieuwe sponsorcommissie 
is benoemd bestaande uit: Ton wip-
pert (voorzitter), charles rozendal 
(secretaris), ewald wennemers ( 
namens bestuur), martijn evers, 
marcel eilders, Dennis Blankhorst, 
Bas woesthuis, ronnie willems, Jan 
fikken, Harold westendorp en paul 
Souverijn.
De sponsorcommissie is met voor-
rang begonnen aan de intensivering 
van de sponsorwerving. Daarnaast 
heeft de commissie een sponsor-
plan opgesteld met daarin opge-
nomen het sponsorbeleid van de 
vereniging, de aanpak en organisatie 
van de sponsoring en de rol van 
de sponsorcommissie. Na uitvoe-
rige behandeling en aanvullende 
toelichting door commissieleden, 
heeft het bestuur ingestemd met het 
sponsorplan.
conform het sponsorplan blijft het 
bestuur verantwoordelijk voor het 
sponsorbeleid. De voorbereiding en 
uitvoering worden als taken naar de 
sponsorcommissie gedelegeerd. Dit 
betekent dat de sponsorcommissie 
zelfstandig kan opereren en zorg 
draagt voor alle formele contacten 
met bestaande en potentiële spon-
soren.
voor alle commissies, elftallen, 
leiders en leden is het dan ook 
uitdrukkelijk niet toegestaan zelf 
afspraken te maken met sponsoren. 

Dit dient te verlopen via de sponsor-
commissie. Dit geldt dus ook met 
betrekking tot verstrekking van kle-
ding en  tassen en ten aanzien van 
vervoer en beschikbaarstelling van 
(huur)goederen. is er een beoogd 
sponsor, dan dient de sponsorcom-
missie hiervan direct op de hoogte 
te worden gesteld. De sponsorcom-
missie zal  vervolgens zorgen voor 
een correcte afhandeling.
De sponsorcommissie heeft inmid-
dels het gehele sponsorgebeuren 
geïnventariseerd en in kaart ge-
bracht. verder is er al een flink aan-
tal nieuwe sponsoren bijgekomen. 
langs het hoofdveld is nagenoeg 
alles weer up to date met betrekking 
tot de borden. 
ook is de sponsorcommissie druk 
bezig om sponsoren te werven voor 
de jaarlijkse terugkerende evene-
menten als: Kas woudsma toernooi, 
mixtoernooi, playbackshow en 
feestweekend.
verder wil de sponsorcommissie 
alle leden vragen om eens na te 
denken of er in  hun eigen omgeving 
mensen of bedrijven zijn die wij als 
sponsorcommissie mogelijk voor 
een vorm van sponsoring kunnen 
benaderen. Denk dan aan familie, 
werkgevers, vrienden, kennissen 
enzovoort. 
Daarnaast is het als lid van De 
Zweef misschien een goed idee om 
bij het doen van aankopen ook eens 
aan onze sponsoren te denken! 



sponsoren uitgelicht
welkom bij JiJ :  wij zijn JiJ. een jong dynamisch bedrijf 
ontstaan uit de gevestigde namen van mulder makelaardij en 
ekelenkamp verzekeringen uit Nijverdal. Beide ondernemin-
gen vullen elkaar goed aan en bieden op deze wijze een zeer 
compleet dienstenpakket wat door onze relaties als bijzonder 
prettig wordt ervaren. 

Beide bedrijven zijn afzonderlijk 
reeds lange tijd als sponsor aan de 
Zweef verbonden.  

JiJ staat voor een kwalitatief goed 
hypotheekadvies. JiJ staat voor 
korte lijnen, een persoonlijke aan-
pak en afspraak is afspraak. 

JiJ is gevestigd aan de Godfried 
Bomansstraat 9 in het gelijk-
namige pand waar ekelenkamp 
gevestigd is. 
 

Waarom naar JIJ ? 
JiJ is er voor Jou.  onafhanke-
lijk van financiële instellingen of 
geldverstrekkers. wel zo prettig. 
Transparant en eerlijk in de kosten 
die wij maken voor een hypotheek 
advies.

vooraf weten waar je aan toe bent 
zonder teveel gedoe en rompslomp.  
 
waarom kiezen voor de aanpak van 
JiJ ? wij vinden dat het belangrijk 
is om stil te staan bij een van de 
grootste financiële beslissingen 
in je leven. Daarom biedt JiJ de 

mogelijkheid om jaarlijks terug te 
komen voor een goed financieel 
gesprek. Dit om teleurstellingen te 
voorkomen bij het veranderen in je 
persoonlijke of financiële omstan-
digheden. 

manfred paus is onze JiJ adviseur 
en erkend hypothecair planner. 
Bel ons gerust voor een afspraak 
of een intake. Telefoonnummer 
624786 of info@jijvoorjou.nl 
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Podotherapie, uw lichaam in 
beweging
u kunt tijdens het dagelijkse gaan 
en staan, sporten of werken worden 
geconfronteerd met voetgerelateer-
de aandoeningen. Dikwijls kondigen 
deze aandoeningen zich aan als 
overduidelijke pijnklachten in de 
voeten en enkels.
uw podotherapeut is specialist in 
het onderzoeken en behandelen van 
voetgerelateerde aandoeningen. 
Door een voettype en houdingson-
derzoek kan goed ingeschat worden 
of een afwijkende voetstand de 
oorzaak kan zijn van die vervelende 
pijnklachten in uw lichaam.
ook zal geprobeerd worden om te 
achterhalen of de oorzaak van uw 
pijnklachten kan zijn ontstaan in een 
specifieke situatie. Het komt met re-
gelmaat voor dat de daadwerkelijke 
oorzaak van een pijnklacht ontstaat 
tijdens sport, werk of door het dra-
gen van niet adequaat schoeisel.
Behandeling van pijnklachten ge-
beurt veelal door het aanmeten van 
een paar individuele inlegzolen die 
uw voetstand en looppatroon kunnen 
corrigeren. Deze behandeling kan 
aangevuld worden met oefeningen, 
een schoenadvies of een combinatie 
met bijvoorbeeld fysiotherapie.
Het zelf herkennen van klachten die 
in aanmerking komen voor onder-
zoek en behandeling
Dat kleine pijntje in de knie, heup 
of lage rug kan worden veroor-

zaakt doordat uw ene voet meer is 
doorgezakt dan de andere. Hierdoor 
kan een disbalans in uw lichaam 
ontstaan waardoor eenzijdig druk 
wordt uitgeoefend op uw gewrich-
ten. een afwijkende voetstand in 
combinatie met een disbalans in uw 
lichaam kan resulteren in bijvoor-
beeld gewrichtspijn. een pijnklacht 
die u niet direct zult herkennen als 
een probleem dat te verlichten of 
te verhelpen is met een podothera-
peutische behandeling. ons advies 
is vooral niet te lang te wachten met 
het maken van een afspraak met uw 
podotherapeut voor een onderzoek.
Afspraak maken?
voor het maken van een afspraak 
kunt u bellen met ons centrale num-
mer 088 116 0 464

Daarnaast bieden wij een gratis 
screening aan wanneer men twijfelt 
of podotherapie wellicht een aanvul-
ling zou kunnen zijn. wat houdt dit 
concreet in? er wordt 15 minuten 
tijd gereserveerd om met u te bekij-
ken wat de klachten zijn en of wij u 
eventueel kunnen helpen met een 
podotherapeutische behandeling.
Hallux podotherapie is in Nijverdal 
gevestigt aan de Grotestraat 42. wij 
werken samen met verschillende 
disciplines om de nodige zorg te 
kunnen leveren. 

Voet

hielspoor

likdoorn/eksteroog

hamer- en klauwtenen

knok grote teen

zenuwbeknelling

voorvoetklachten stijve grote teen

ingegroeide teennagel

platvoet

holvoet

marsfractuur

blaren

voeteczeem

voetschimmel

extra botgroei

kindervoeten

hielpijn bij kinderen

Enkel

omgezwikte enkel

instabiele enkel

achillespeesklachten

springschenen

zweepslag

enkelfractuur

zenuwbeknelling met uitstraling

dikke voeten/benen - oedeem

klompvoet

hypermobiele gewrichten

Knie

sporing van de knieschijf

overbelastingsklachten knie

cyste

lopersknie

pijn aan buitenkant bovenbeen

Heup

slijmbeurs ontsteking

bekken instabiliteit

Lage rug

lage rugpijn

hernia
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hoe is het toch met...vincent wennemers
vincent wennemers (35), zoon van erelid Sinus en Ans, heeft 
zijn hele voetbaljeugd doorgebracht bij De Zweef, en ook nog 
een aantal jaren bij de senioren. vanwege zijn studie kwam hij 
in rotterdam terecht, waar hij nog steeds woont. 

Vincent, hoe gaat het met je?
uitstekend! ik was volledig verrast 
dat ik in aanmerking kwam voor 
deze rubriek. Dat kan haast niet aan 
mijn voetbalkwaliteiten liggen. maar 
erg leuk. 
Zoals gezegd, het gaat goed. Zojuist 
eindelijk m'n diploma als orthopeed 
behaald. Nu op zoek naar een baan.

Verliefd, verloofd, getrouwd of 
vrijgezel(lig)?
Gezellig getrouwd met Gwenda en in 
het bezit van een prachtige zoon Krijn.

Je bent ongeveer 15 jaar jaar actief 
speler van De Zweef geweest. Op 
welk niveau kwam je uit?
Begonnen op m'n 6e, op m'n 18e 
uit huis gegaan en toen nog enkele 
jaren in de senioren gevoetbald. Dus 
15 komt aardig in de richting. Denk 
iets meer, maar de laatste jaren in 
het 8e was ik er vaker niet dan wel. 
Dus actief 15 jaar lid is correct.
Ben begonnen in f4, daarna f1, e2, 
e1, D2, D1, c2, c1, B1 en A1. 
met A1 uiteindelijk 2e divisie ge-
speeld. Dat was een mooie ervaring. 
met name de 30 sec speeltijd tegen 
Heracles uit en de wissel tegen em-
men thuis na +/- 15-20 min. Denk 
dat Joop mij op die manier scherp 
probeerde te krijgen. Nee, die 2 
jaren A1 waren prachtig. maar ik be-
waar ook goede herinneringen aan 

de D1 onder Gerrit Kokhuis en de B1 
onder Tonnie Nijenhuis.
in de senioren kwam ik terecht 
in het 2e. Heb zowaar nog 1 maal 
warm mogen lopen bij het eerste 
(een absoluut hoogtepunt! ).
vervolgens daalde ik langzaam af 
naar het 3e, 4e en uiteindelijk 8e. in 
het 3e een prachtige nacompetitie 
meegemaakt. in de finale tegen 
rood Zwart bij enter. ik wist niet dat 
die gasten uit enter zo'n hekel had-
den aan De Zweef. later begreep ik 
van m'n vader dat dat voort komt uit 
de tijd dat hij nog voetbalde. 
Die finale kon onze trainer Herman 
Hegeman niet aanwezig zijn en 
stonden we onder leiding van de 
volledige technische staf van het 
eerste (Anton wennemers en Hans 
Souverijn). uiteraard werd de finale 
gewonnen. wel d.m.v. strafschoppen 
waarbij ik de enige was die miste.
wat me vooral uit die periode is 
bijgebleven is het vervoer bij de uit-
wedstrijden. Standaard reed patrick 
evers of Niels van rhee en konden 
Joost van den Born en ik achterin 
nog een beetje bijkomen. De muziek 
van onze chauffeurs hielp hier he-
laas niet altijd even goed bij.

omdat ik toen niet meer elk week-
end terug kwam naar Nijverdal ben 
ik naar het 4e gegaan. Hiermee 
ben ik ook nog eens kampioen 

geworden. Alleen de manier waarop 
verdiende geen schoonheidsprijs. 
vlak voor tijd was het 0-0 en we 
moesten winnen. Gelukkig is daar dan 
de onderhandelingsmogelijkheid met 
kratten bier. Zodoende heb ik Demis 
Galgenbeld het makkelijkste (maar 
ook lelijkste) doelpunt ooit zien ma-
ken. Ach, het feest was er niet minder 
om. Hebben volgens mij 4 uur op een 
platte kar door Nijverdal gereden.

uiteindelijk kwam ik in het 8e te-
recht, al deed ik toen vaker niet dan 
wel mee.

Heb je nog contact met een aantal 
jongens uit die periode?
Zeker. Bas en Niels Kolkman, Joost 
en chiel van den Born, rik eng-
bers, Harco evers, Gerben Hoogers 
en Niek Broeze. ik kom niet vaak 
meer in Nijverdal. maar we hebben 
elk jaar enkele vast terugkerende 
activiteiten waarbij ik ze zie. en 
tijdens carnaval in oldenzaal kom ik 
jaarlijks de halve Zweef tegen.

Je bent op je 18e vertrokken voor 
je studie. Welke opleiding ging je 
volgen?
ik ben eerst naar wageningen 
vertrokken voor de studie Tropisch 
landgebruik. Niemand kende die 
studie. ik heb ook vaak moeten 
uitleggen wat ik daar deed. weinig 
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studeren in ieder geval want de 
resultaten vielen tegen. ik heb daar 
v.w.b. het studentenleven een prach-
tige tijd gehad.
Het jaar erop werd ik ingeloot voor 
de studie geneeskunde. en wel in 
rotterdam. Die stad stond niet op 
mijn voorkeurslijstje. ik was daar nog 
nooit geweest, maar ik was al lang 
blij dat ik was ingeloot.
Na 7 jaar geneeskunde ben ik in 2008 
aan mijn specialisatie orthopedie be-
gonnen. over enkele maanden, eind 
april, ben ik klaar en mag ik mezelf 
orthopeed noemen. op dit moment 
ben ik dus druk op zoek naar een 
baan. De crisis heeft ook in onze 
beroepsgroep toegeslagen helaas.

Je woont en werkt nu al weer bijna 
15 jaar in Rotterdam. Had je dat 
verwacht, of dacht je: ik ga na mijn 
studie in Almelo of omstreken in 
een ziekenhuis werken?
ik wist dat het een lange studie ging 
worden. Dus ik wist wel dat ik hier 
aardig wat jaren ging doorbrengen. 
ik ben eigenlijk nooit bezig geweest 
met de vraag of ik terug naar 'het 
oosten'  wilde. Die vraag kreeg ik 
wel heel vaak als ik weer eens in 
Nijverdal was.

voor mij gold en geldt gewoon dat ik 
samen met Gwenda een leuke plek 
wil vinden om te wonen en werken. 
Nu ik al heel wat jaren in rotterdam 
woon en ook hier een leuke groep 
vrienden heb, hoop ik dat dat in deze 
regio zal lukken. 

Hoe zorgt een boertje van het plat-
teland ervoor dat hij wordt geac-
cepteerd in de grote stad, en kost 
dat extra moeite?
volgens mij is er nog nooit iemand 
geweest met een Twens accent die 
ergens niet werd geaccepteerd. Als 
je net als Herman finkers klinkt en 
men denkt allemaal dat je familie 
bent van 'die schaatser' dan valt het 
allemaal reuze mee.
in de eerste paar jaar ging ik elk 
weekend terug naar Nijverdal. 
Daardoor bouwde ik hier weinig op 
qua sociaal leven. Dat was voor mij 
ook een reden om bij De Zweef te 
stoppen. 

Krijgt iemand die al zo lang in Rot-
jeknor woont ook sympathie voor 
Feyenoord?
Sorry?! feye-wat? er is maar 1 club 
in rotterdam en dat is Sp-Ar-TA! 
ik heb nu 5 jaar een seizoenskaart. 

Dus ik heb ook die dramatische 
degradatie meegemaakt tegen 
stadsgenoot excelsior. Het niveau in 
de Jupiler league is om te huilen, 
maar de gezelligheid op de tribune 
tussen die ras-spartanen maakt veel 
goed.
we hebben ons bruiloftsfeest ook in 
het oude gedeelte van het Kasteel 
gevierd.

De grote stad wordt vaak geassoci-
eerd met criminaliteit en onveilig-
heid. In hoeverre merk jij daar zelf 
wat van?
Als er iets gebeurd is, is het vaak 
in rotterdam, dat klopt. maar zelf 
heb ik me nooit onveilig gevoeld. en 
afgezien van een gestolen fiets is me 
weinig overkomen. Het is ook een 
beetje hoe je je opstelt. De eerste 
keer dat de jongens uit Nijverdal op 
bezoek kwamen voor een avondje 
stappen stond Bas Kolkman binnen 
5 minuten achterin de tram met een 
groep marokkanen te zingen. valt 
dus wel mee.

En hoe zit dat met jullie zoontje?
Krijn is nu 1,5 jaar oud, dus die is 
meer met zichzelf bezig.
we wonen momenteel midden in de 
stad, op 5 minuten van het centrum. 
voor nu is dat een perfecte plek. 
maar we weten wel dat we hier niet 
blijven wonen. Het is enorm cliché, 
maar we willen wel dat Krijn gewoon 
op straat kan spelen. Daarnaast wil 
ik na 15 jaar wel weer eens normaal 
contact hebben met m'n buren.

Zit er iets in jouw achterhoofd dat 
je ooit nog een keer richting het 
oosten verhuist?
op dit moment is alles afhankelijk 
van waar ik een baan ga vinden. 
mocht dat in het oosten zijn, dan 
vind ik dat geen probleem. voor 
Gwenda is dat wat lastiger. Zij is De Zweef 4 kampioen met de felicitaties van oma wennemers.
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De Zweef F1
leiders mama Knobben en frits Kolkman
Boven: oscar ouwerkerk, vincent wennemers, wouter olde Bijvank, …
onder: Xander ten Hove, mathijs Knobben, ivo Kogelman, Niels Kolkman, robert Krukkert

huisarts en kan zich hier in de regio 
vestigen.
Daarnaast is het ook zo dat we na 
ruim 15 jaar hier een aardig soci-
aal netwerk hebben opgebouwd, 
dus onze voorkeur gaat er nu naar 
uit om ons rondom rotterdam te 
vestigen.

Wat doet een Nijverdaller in Rotter-
dam als hij niet werkt of studeert? 
ik heb enkele jaren bij SHo gevoet-
bald. een club uit oud Beijerland. 
een bijzonder ervaring, voetballen 
in het westen. Toen ik bij De Zweef 
voetbalde en we moesten naar bij-
voorbeeld enschede, dan hadden we 
het over die asociale stadsen. Nou 
dat zijn lieverdjes vergeleken met 

enkele clubs hier. ik heb meege-
maakt dat een club uit Hoogvliet na 
5 wedstrijden uit de competitie werd 
gehaald omdat 4 van de 5 wedstrij-
den waren gestaakt. Die gasten de-
den alles behalve voetballen, bizar.
Nu probeer ik met een groepje 
vrienden hier regelmatig te fietsen. 
in de winter een beetje hardlopen. 
Door fysiek ongemak komt daar nu 
niks van terecht.

Volg je De Zweef nog, en zo ja op 
welke manier?
Zeer zeker. Zondag check ik altijd 
even jullie site. en ik kijk altijd even 
wat de teams waar de jongens in 
voetballen hebben gemaakt.

Denk je dat het eerste elftal kampi-
oen wordt?
Zou me vies tegenvallen als ze het 
niet werden.

Tot slot, wil je nog iets kwijt?
Denk dat De Zweef er serieus over 
na moet denken om gewoon fulltime 
een gezelligheidsvereniging te 
worden. ik verbaas me altijd over de 
vele activiteiten en de hoge opkomst 
tijdens al die feesten. 
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Bakkerij Nieuwenhuis
Constantijnstraat 48
Nijverdal Tel: 621014
www.bakkerijnieuwenhuis.nl

De Twentse natuur proeft 
u direct in onze heerlijke 
streekproducten uit 
eigen banketbakkerij
Maak uw eigen verwenmoment met 
onze Noaberscake,Twentse kozakken, 
Sallands kroonjuweel, Heuvelrugjes 
of kies uit onze ruime sortering gebak.

  

Al les  in  hu is

• 	T E G E L S

• 	K E U K E N S

• 	S A N I T A I R

• 	G E R E E D S C H A P P E N

• 	D E U R E N

• 	B O U W M A T E R I A L E N

Zowel 	 z ake l i j k 	a l s 	par t i cu l ie r

Nijverdal
Bedrijvenweg	11
T	(0548)	61	35	67
F		(0548)	61	01	25
E	info@van-buren.nl
I	 www.van-buren.nl

Showroom
T	(0548)	61	01	00
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De Zweef 94 Jaar, 
op naar De 100

40

Het feestweekend van De Zweef 94 jaar, op naar 
de 100 wordt gevierd op vrijdag 20, zaterdag 21 
en zondag 22 juni. voor, tijdens en na het feest-
weekend vindt in Brazilië het wK voetbal plaats. 
Aangezien het in het zwoele Zuid Amerikaanse 
land een swingende, tropische, exotische en 
erotische periode wordt, kunnen wij niet achter-
blijven. uiteraard wordt er in het feestweekend 
ook gevoetbald. Dit keer zelfs op twee dagen. op 
zondag uiteraard het inmiddels bekende beach 
voetvolleytoernooi. met tent, bier en muziek. een 
dag eerder mogen onze jeugdspelers zich ook 
uitleven op het zand. De D en f jeugd hebben al 
een andere activiteit staan, maar de jongens en 
meiden van de e, c en B jeugd worden van harte 
uitgenodigd om hun voetbalkwaliteiten op blote 
voeten in het zand te laten zien. met boarding en 
doeltjes voor een flitsend spel. De vrijdag opent 
opperspreekstalmeester Ton het feestweekend 
met een speciale pub quiz, die tropisch, exotisch 
en misschien ook wel erotisch zal worden. Het 
belooft op voorhand een hilarische avond te wor-
den waarin de nodige discussies zullen plaats-
vinden bij een verschil van mening over het juiste 
antwoord. uiteraard heeft Ton de beslissende 
stem hierin. De zaterdagavond is wederom de 
grote feestavond met lekkere muziek. Aanmel-
den voor de activiteiten kan via de (jeugd)leiders, 
maar ook  door een mail te sturen aan ton@wip-
pert.nl of el.heuver@ziggo.nl. Houd voor de aan-
vangstijden onze website in de gaten. 
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N E R G E N S  G O E D K O P E R !

Energiestraat 5 Nijverdal



wilma roZenDal:
“Ik ben van de
 gezelligheid”
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blauwwitte brabantse 
voelt Zich biJ De Zweef 
als een vis in het water
een zwerfkei met een koperen bord dat verwijst naar De Zweef. een 
“Amsterdammertje” dat verwijst naar de liefde voor Ajax en een 
straatnaambordje Kapelstraat, dat verwijst naar een veldkapel pro-
minent in de achtertuin. Bij de voordeur een bordje met in het Twents 
de uitnodiging achterom te komen. Bij de achterdeur in het Brabants: 
“ons plekske”. Je hoeft niet meer te raden waar we zijn, toch?

we hadden ons voorgenomen in het interview het niet te hebben over 
charles. maar ja, iemand die zo nadrukkelijk aanwezig is, kun je niet 
negeren. Zelfs niet als hij er niet is. “ik heb hem weggestuurd. wil 
hem er niet bij hebben”, zegt wilma rozendal kordaat. in het gesprek 
zal charles dus toch af en toe voorbij komen.

Ze wacht aan tafel als we door de achterdeur binnen komen. “Dit is 
de stamtafel. Komt bij ons thuis vandaan. Ja, daar hebben honderden 
mensen aan gezeten. Toen ik mijn moeder zei dat ik deze tafel graag 
wilde hebben, zei ze dat ik niet hoefde te wachten tot ze dood was. we 
hebben tafels geruild”. Schoonzoon noemt de inrichting “erg jaren 
zestig” met eikenhouten kast en jukebox. maar het ziet er zonnig en 
uitnodigend uit. icoon aan de muur en kruisbeeld in het raamkozijn.

wilhelmina elisabeth martina maria van roosmalen ziet het levens-
licht op 28 december 1960 in het Brabantse wijbosch (wèppus in het 
lokale dialect), gemeente Schijndel. Hoewel ze naast het veld van 
wijbosch eerde combinatie (wec) woont, is voetbal niet echt iets wat 
haar trekt. Sterker nog: ze ziet nooit een wedstrijd. 

Ik ben meer van de gezelligheid
“ik ben meer van de gezelligheid”. wat het gesprek brengt op Bra-
bant en gezelligheid. een combinatie die iedereen wel kent. maar al 
snel concluderen we dat het eigenlijk raar is. elk mens is zichzelf. en 
de een is gezellig en de ander chagrijnig. maakt niet uit waar je woont 
en uit welke landstreek je komt.

Nee, het is niet de gezelligheid die verraadt waar je vandaan komt. 
Het is vaker de taal. wilma’s Brabantse accent verraadt haar af-
komst. Ze is er trots op, maar wil graag laten weten dat ze het Twents 
als taal mooier vindt dan haar dialect. “praten kan ik het niet, maar 
verstaan doe ik alles. Het is een hele mooie taal. Jammer dat mensen 
zich er soms voor lijken te schamen. vallen ze stil als er iemand mee 
praat die een ander dialect heeft”. 

45



Ze is nog een jonge meid als ze op 
vakantie met drie vriendinnen een 
groep jongens uit Nijverdal tegen 
komt. Dat is in café Galouppe in het 
limburgse Gulpen. George Dam-
man, Gerrit ten Dam, Jan Nijenhuis, 
pieter Spaans, Berto Broens en 
Anton Zwienenberg. “maar dat wist 
ik toen natuurlijk nog niet”. een 
van die jongens stelt zich netjes 
voor: charles rozendal. “wilma van 
roosmalen, zei ik en vond dat onze 
namen wel op elkaar leken”. 

Bloeiende vakantieliefde
er bloeit een vakantieliefde op, maar 
in plaats van een stille dood (die 
bijna alle vakantieliefdes sterven) 
bloeit de liefde op. “Kort na limburg 
zijn we met z’n allen nog een week 
in Nijverdal geweest. Daarna was 
het elke week in de trein. De ene 
week ging ik naar hem en de andere 

week kwam hij naar mij”. Tweeën-
half jaar. 

Dat brengt ons onmiddellijk bij de 
vraag hoe het toch kan dat er geen 
auto is in huize rozendal. Sterker 
nog: noch wilma, noch charles heeft 
een rijbewijs. “charles werd gek van 
die rijlessen en is gestopt. Toen ik 
het later probeerde, lukte het ook 
niet”. Zo simpel is dat en ze hebben 
er geen last van. “ik heb er nooit 
een cent spijt van gehad dat ik ben 
gestopt. we zijn heel erg gewend 
aan het reizen met bus, trein, taxi. 
en hier in het dorp met de fiets”.

“Hoe lang we getrouwd zijn? moet ik 
even diep nadenken. charles zegt: 
“Net zoveel jaar als Ajax kampioen 
is geworden. omdat we in januari 
1981 zijn getrouwd moet Ajax dit 
jaar dus kampioen worden om bij 

te blijven. Ja, Ajax. Komt bij manlief 
zelfs vóór De Zweef waar het gaat 
om voetbal. De liefde gaat heel, heel 
ver. Niet alleen een Amsterdammer-
tje in de tuin. Nee, charles heeft zijn 
trouwring voorzien van drie sterren. 
eén voor elke tien kampioenschap-
pen van Ajax. De meeste mannen 
zouden gigantisch afjach krijgen 
voor zoiets, maar wilma respecteert 
zijn keuze.

Na twee jaar zomerhuisje aan de 
mensinkweg (“met die mensen heb 
ik nog steeds contact”) vestigt het 
jonge paar zich in een huisje aan 
de Dille in de Kruidenwijk, die net 
van de grond komt. Daar wonen ze 
achttien jaar en verhuizen dan naar 
de huidige woning aan de Godfried 
Bomansstraat.
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Een huis kopen zonder het te zien
“Dat is een verhaal op zich. Het huis 
stond te koop en charles was ziek 
en kon dus niet met de makelaar 
mee gaan. ik ben wezen kijken en 
was enthousiast. charles heeft 
vervolgens telefonisch onderhan-
deld met de makelaar en uiteindelijk 
is de woning gekocht zonder dat hij 
het had gezien”.  Als er verbouwd 
moet worden, gebeurt ongeveer 
hetzelfde. wilma loopt met de aan-
nemer het huis rond en vertelt wat 
ze wil, terwijl charles beneden in de 
kamer met de voorgaande eigenaar 
marsman (vader van Gerrit, speler 
en later trainer van het eerste) zit te 
bomen over voetbal. 

eigenlijk vanaf haar komst naar 
Nijverdal is wilma betrokken bij De 
Zweef. wat wil je met een man die 
bijna elke dag wel even naar het 
clubhuis gaat. ook het team waarin 
charles speelt zorgt ervoor dat 
wilma met heel veel plezier naar de 
Koersendijk gaat. “Natuurlijk heb ik 
wel eens een wedstrijd van charles 
gezien, maar dat is het wel. De ge-
zelligheid is wat mij trekt”. voetbal 
is voor haar bijzaak.

Toen de jongste dochter ilse zes was 
en dat is zo’n 23 jaar geleden, begint 
voor wilma het vrijwilligerswerk bij 
de club. “Het was Jan ten Hove die 
mij vroeg. op zaterdagmorgen in de 
kantine helpen. Als ik terug kijk was 
dat wel het leukste. Die snoepzakjes 
maken. Het is zo jammer dat dat 
niet meer gebeurt. Je zal er wel niet 
veel aan verdienen, maar het was 
zo’n mooi gezicht. Die kindertjes 
met een dubbeltje in hun knuistjes”.

vrijwilligerswerk doen is voor wilma 
hetzelfde als betaald werk. “vrijwil-
lig betekent niet vrijblijvend”, zegt 
ze. “Dat heb ik niet van mezelf, 
maar ik ben het er wel helemaal 

mee eens. ik zet me dan ook voor 
100% in”. Ze ziet ook dat het steeds 
moeilijker wordt mensen te krijgen. 
vaak wordt op dezelfde mensen een 
beroep gedaan. op het moment dat 
vrijwilligers betaald zouden gaan 
worden, zouden de huisregels wel 
aangescherpt mogen worden, is 
haar mening. maar dan zou het vrij-
willigerswerk voor wilma stoppen.

“Vrijwillig”   
betekent 
niet “vrijblij-
vend”

even verder over haar carrière bij 
De Zweef. Na de zaterdagmorgen 
kwam de zaterdagmiddag. ik werkte 
met Johan evers en Thea Kolkman. 
“Toen moesten we ook nog zelf de 
patat bakken”. Daarna heeft wilma 
nog één seizoen de zaterdagmiddag 
en de zondagmorgen bardienst ge-
draaid. Nu draait ze periodiek op de 
zondagmorgen van 7 uur ‘s morgens 
tot half twee ’s middags bardienst. 
Naast de kantinediensten komt ook 
de schoonmaakploeg om de hoek 
kijken. wilma is nog van de genera-
tie vrouwen die thuis bleven na de 
komst van kinderen. “ik had tijd en 
hielp bijvoorbeeld ook op school van 
de kinderen en vind het leuk om die 
dingen aan te pakken”. 

De maandagploeg doet ze nog steeds. 
elke maandagmiddag het clubhuis 
poetsen en een paar keer per jaar de 
hele dag; als een soort grote schoon-
maak. Ze neemt ook een clubbladwijk 
over. Bij speciale gelegenheden, zoals 
het Kas woudsmatoernooi en het 
gehandicaptentoernooi smeert ze ’s 
morgens de broodjes. 

en dan zit sinds een paar jaar met 
Thea Kolkman en Joop engbers in 
de kantinecommissie. Dat laatste 
brengt met zich mee dat er nogal 
eens extra uurtjes achter de bar 
worden gedraaid. “ik heb daar geen 
enkele moeite mee. Heb er de tijd 
voor en vind het eigenlijk hartstikke 
leuk om te doen”. 

Het oma-schap geeft nieuwe invul-
ling aan je leven….
Dat wordt straks een beetje anders. 
Dan gaat oma op de kleinkinderen 
passen. “vanaf 10 maart begint dat 
en ik verheug me erop”. De uren 
die ze daaraan gaat besteden zijn al 
ingepast rond haar Zweefwerk. en 
ook opa charles gaat een steentje 
bijdragen. “ik denk dat hij een leuke 
opa wordt voor de kinderen. Hij gaat 
straks ook alleen een paar uurtjes 
op loek (zoon van dochter marleen 
en marcel) passen. Kan hij mooi over 
Ajax praten”. 

Ze vertelt dat opa een uitgebreid 
verslag deed aan zijn kleinzoon 
van drie dagen oud nadat pSv van 
Ajax had gewonnen….. en dan te 
bedenken dat er nog een kleinkind 
onderweg is, want ook dochter ilse 
en Berry verwachten een kind. Dat 
maakt wilma blij en gelukkig. Het 
oma-schap geeft een hele nieuwe 
invulling aan het leven en daar ver-
heugt ze zich op.

Kapel
we moeten het natuurlijk ook even 
over de kapel hebben. veel mensen 
denke dat die te maken heeft met 
haar Brabantse achtergrond. Niets 
is minder waar. Het is het initiatief 
van charles. “Denk niet dat we zo 
gelovig zijn. Het heeft meer te maken 
met gevoel”. Ze gaat terug in de tijd 
en komt terecht in limburg, waar in 
de vrije natuur heel veel kapelletjes 
staan. “veldkapellen” heten die. 
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“Die kapel gaat 
over gevoel; 
niet over ge-
loof”

Als je daar wandelt en je komt die tegen, 
dan stop je en kijk je. Herinnert je aan het 
feit dat je katholiek bent (opgevoed). Zorgt 
voor herkenning en het gevoel dat veel 
mensen wel kennen van “bij elkaar horen”. 
Geborgenheid, zoals je dat hebt in een gezin, 
in een kerk of vereniging. Dat zorgt dat men-
sen zich fijn voelen. 

Dat soort (misschien wel vage) overwegin-
gen leiden ertoe dat charles ooit voor z’n 
verjaardag een groot ijzeren kruis kreeg, dat 
in de tuin een plekje keeg. “charles zei dat 
hij eigenlijk ook wel een kapel zou willen. ik 
ben dan zo dat ik zeg: als je wat wil, moet 
je het ook doen. Ben naar de bibliotheek 
gegaan en heb een boek opgehaald over 
veldkapellen. charles heeft er een uitge-
zocht, is naar het gemeentehuis gegaan om 
te vragen of er een bouwvergunning nodig 
was en toen kon het werk beginnen. vrien-
den, kennissen en familie hebben het werk 
uitgevoerd. 

Toen de kapel klaar was en deze er een 
tijdje stond, sprak charles pastor weldam 
aan na het overlijden van zijn vader. of hij 
de kapel wilde inzegenen. Dat is gebeurd. 
“Het was geen geintje of zo. Het was een 
hele serieuze plechtigheid. weldam had z’n 
priesterkleren aan. Hij vond het prachtig”.

De kapel trekt mensen aan. vooral ook als 
je aan de straatkant van je huis een bord 
met Kapelstraat neer zet….. “Soms kijk ik op 
en zie wildvreemden hier achter in de tuin. 
Komen ze kijken en ook vaak een kaarsje 
aansteken. willen ze zelfs voor betalen, 
maar dat wil ik niet hebben. ik heb zelf ook 
dat ik mensen een kaartje stuur als ze wat 
hebben en dan beloof ik een kaarsje aan te 

steken. Dat doe ik ook echt hoor”. ook als 
ze zelf iets bijzonders heeft, steekt ze een 
kaarsje op. Toen ze vorig jaar werd geope-
reerd aan haar ruggemerg, brandde er een 
kaarsje in de kapel. eigenlijk branden er dag 
en nacht wel kaarsen.

charles heeft al eens aangekondigd dat hij 
laat beschrijven dat na hun dood de kapel 
nooit mag worden afgebroken als een van 
de kinderen het huis zou willen overnemen. 
met vooruitziende blik misschien, maar 
die leidde bij schoonzoon marcel tot de 
uitspraak dat er dan wel een schutting zou 
komen tussen de huiskamer en de kapel…

In 23  jaar verandert er veel, maar de 
basis blijft
wilma loopt als vrijwilliger al bijna 23 jaar 
mee bij De Zweef. “of er in die tijd veel ver-
anderd is? Ja, er is wel wat veranderd, maar 
niet inhoudelijk. er zijn andere mensen en 
we doen andere dingen. Daar groei je in 
mee. maar het clubgevoel is er nog steeds. 
Het is nog net zo gezellig”. 

Begint over het toneelstuk van eind janu-
ari. “Toen hij het stuk thuis voor het eerst 
las, zat charles telkens vreselijk te lachen. 
wilde mij vertellen waarom, maar dat mocht 
hij niet. ik wilde het stuk zien zonder dat ik 
al zou weten hoe het ging. eigenlijk hou ik 
helemaal niet zo van toneel, maar dit was 
prachtig. Het was zo mooi en we hebben 
verschrikkelijk gelachen”. Ze is onder de 
indruk van de schrijverskwaliteiten van erik 
Heuver; de geestelijk vader van het stuk. het 
is zo mooi geschreven en goed bedacht”.  

Zo komen we aan het einde van het gesprek. 
“is dat alles? ik maakte me er druk over, 
maar charles zei al dat ik het rustig over 
me heen moest laten komen”. wilma loopt 
mee naar de achterdeur. Daar staan kratten 
bier en flessen wijn in de lichte vrieskou af 
te koelen. “we vieren vanavond charles’ ver-
jaardag. weet je dat al die vrienden van toen 
in Gulpen nog steeds komen? mooi toch???”
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T  088 - 345 6 543 lokaal tarief

Hallux - Nijverdal
www.podotherapiehallux.nl

Hebt u klachten aan 
voet, enkel, knie, heup 
of lage rug?
Maak een afspraak met uw podotherapeut!

Dé specialist

in duurzame

technieken
Bel of mail voor de mogelijkheden bij u thuis c.q. bedrijf

Uilenbroekstraat 64, 8111 BE  Heeten. Tel. 0572 - 388 488 E-mail: post.heeten@loohuis.nl

Tevens deelnemer van:

www.loohuis.nl

Uilenbroekstraat 64, 8111 BE HEETEN. Tel. 0572-388 488 E-mail: heeten@loohuisgroep.nl

www.loohuisgroep.nl
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Ontwerp en realisatie: pol & pronk ontwerp | info@polenpronkontwerp.nl | 06 - 410 21 434

een nieuwe sponsor van De Zweef...
met een nieuwe website!

fysiotherapie.zorgsaamnijverdal.nl
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Ontwerp en realisatie: pol & pronk ontwerp | info@polenpronkontwerp.nl | 06 - 410 21 434
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Rudolf Dieselstraat 19   •  7442 DR Nijverdal  •  Telefoon: 0548 - 61 81 15   •  www.splashwash.nl

DINSDAG 
actiedag voor 
65-plussers
WOENSDAG 
ladiesday

Rudolf Dieselstraat 19   •  7442 DR Nijverdal  •  Telefoon: 0548 - 61 81 15   •  www.splashwash.nl

DINSDAG 
actiedag voor 
65-plussers
WOENSDAG 
ladiesday

Professioneel autowassen 
met een glanzend schoon 

resultaat.
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AudreyKAPSALON

Groen van Prinstererstraat 32
7442 MV  Nijverdal, T 0548 615 827
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