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N a maanden van winterpret en winterprut is 
het natuurlijk hoog tijd om weer met 
voetballen te beginnen. 
Helaas is het weer van dien aard dat voetballen 
bijna niet mogelijk is. Er is zelfs al een aantal 
keren in de zaal getraind omdat het voetbalveld 
niet betreden mag worden, volgens ingewijden is 
de gemeente bang voor speelschade! 
De afgelopen winter zijn er echter diverse activi-
teiten geweest die ervoor zorgen dat de meeste 
leden al wel eens een keer op het sportpark zijn 
geweest. Zo zorg je ervoor dat de mensen elkaar 
blijven informeren. Op de laatste trainingsdag van 
het oude jaar vindt traditioneel het potstoten 
plaats. Het biljart en de keu's worden er niet beter 
op, maar toch wordt er geprobeerd om op hoog 
niveau te spelen. Sebastiaan Flipse heeft 
uiteindelijk de potstootwedstrijd gewonnen en 
mag zich 1 jaar lang keu-kampioen noemen. 
Omdat de winter een echte winter is geweest met 
sneeuw en vorst, vonden sommige mensen het 
tijd worden voor een snerttoernooi. De velden 
waren wit en redelijk bedekt met sneeuw. Toch 
waren er genoeg mensen gekomen om 4 teams 
te vormen die allemaal 1 keer tegen elkaar 
speelden. Na de wedstrijden was er natuurlijk 
snert voor iedereen en alsof het niet op kon was 
aansluitend de nieuwjaarsreceptie van de 
voetbalvereniging. 
In deze nieuwjaarsreceptie was er nog een live 
verbinding met Mozambique waar Marc Schut op 
dit moment verblijft, daarnaast werden er een 
paar leden gehuldigd voor hun 25- of 40 jarig 
lidmaatschap. In de winter vindt er natuurlijk ook 
altijd het knakworstentoernooi plaats voor de 
jeugd. Achtereenvolgens kwamen de D, E en de 
F-pupillen in actie en sommige spelers/speelsters 
waren zo actief dat ze naderhand eerst stoom 
moesten afblazen voordat ze hun welverdiende 
broodje met knakworst op konden eten. 
Een plechtige en emotionele gebeurtenis was het 
afscheid van Ton van Gelder. Op maandagavond 
18 januari hadden een groot aantal mensen, 
waaronder veel jeugd, zich verzameld bij de 
kantine van GWVV. Toen de rouwauto in 
Varsselder aankwam stonden vanaf de 
Hoofdstraat tot aan het veld aan beide zijden 
mensen met een kaarsje. De auto reed door naar 
de middencirkel van het trainingsveld en na 1 
minuut stilte vertrok deze weer onder het lied 
"You Never Walk Alone" richting het huis van Ton 
van Gelder. Het was een zeer sobere plechtig-
heid en heeft bij velen daarom veel indruk 
gemaakt. 
 
In deze Boogbal zult u dus weinig lezen over de 
actieve prestaties van de verschillende teams 
van GWVV. Een voetbalvereniging bestaat echter 
niet alleen uit voetbal. Het sociale aspect is voor 
een voetbalvereniging zoals GWVV ook zeer 
belangrijk. In de volgende Boogbal hopen we 
meer wedstrijdnieuws te kunnen bieden. 
 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
De redactie. 

Nieuws 

Website GWVV.nl 
 in de lucht. 

 

I nmiddels is de website van 
varsselderveldhunten.nl zo’n kleine twee 
maanden in de lucht.  
Door prins Andrè en dorpshistoricus Benny 
Kroesen is op 31 december letterlijk de site de 
lucht in geschoten tijdens het carbidschieten. Een 
paar dagen later heeft onze voorzitter Wim Pruyn 
dit voor het GWVV-gedeelte  met een voorzitters-
hamerslag  nog eens dunnetjes over gedaan. Wij 
zijn dan ook blij dat we het GWVV nieuws nu ook 
via deze weg kunnen publiceren. We zullen 
alleen een goede balans moeten vinden om wat 
we op de site of in de Boogbal publiceren.  
In het beginsel is het zo dat de Boogbal er qua 
lay-out en inhoud niet anders uit gaat zien. Wel is 
het zo dat je nu artikelen/nieuws in de Boogbal 
tegenkomt die (ook) al op de site hebben gestaan 
en daardoor voor een aantal mensen overbodige 
informatie betreft. Wij zijn ons er terdege van 
bewust dat er ook mensen zijn die geen internet 
tot hun beschikking hebben. Voor hen willen wij 
die informatie niet achterwege laten.  
Voor het dorpsnieuws zullen we op een aantal 
zaken doorverwijzen naar de dorpssite en bij 
foto’s kunnen we nu het adres doorgeven waar 
zich nog meer foto’s bevinden van een bepaalde 
activiteit omdat wij altijd een selectie moeten 
maken uit het grote aanbod aan foto’s. 
Mocht u nieuws o.i.d. hebben dat geschikt is voor 
de site, dan kunt hiervoor een mail versturen naar 
het boogbal e-mail adres boogbal@gwvv.nl. Wij 
zullen dan kijken of het inderdaad geschikt is 
voor op de site of een plaatsje moet krijgen in de 
Boogbal.  
Voor de GWVV pagina’s op de dorpssite hebben 
we op dit moment 3 personen die zorgen voor de 
inhoud ervan; 
Nico Immink, verantwoordelijk voor het algemene 
gedeelte (nieuws, foto-filmalbum enz) van de site.  
Simone Bussink, verantwoordelijk voor het 
jeugdgedeelte van de site. 
Eugène Lucassen verantwoordelijk voor alles wat 
dat met wedstrijdzaken van doen heeft, zoals 
programma, uitslagen, standen enz. 
Daarnaast zal onze hoffotograaf Nico Marcus op 
mijnalbum.nl foto’s gaan plaatsen. Wij maken 
vervolgens een link naar het desbetreffende 
album. 
De leiders/aanvoerders/spelers van de senioren 
elftallen willen we stimuleren om al hun gegevens 
op teamlink.nl te plaatsen zodat we op de 
desbetreffende elftal pagina, hier naartoe door 
kunnen linken. Zo kan van ieder elftal snel, 
actuele wedstrijd informatie worden ontsloten via 
de GWVV-site. En dat is wat wij ook graag willen. 
Onder sommige elftal pagina’s is dit reeds 
gebeurd. De elftal-pagina’s zijn dan ook van de 
elftallen zelf.  
Op dit moment is het zo dat de KNVB site alle 
programma’s, uitslagen en standen over heeft 
geheveld naar voetbal.nl. Aangezien ze op 
voetbal.nl met een gebruikersaccount werken is 
dit voor ons heel lastig om hier naar toe door te 
linken. Wij kijken nog nader hoe we hier invulling 
aan moeten geven.  
De site is te bereiken via: 
 
 www.varsselderveldhunten.nl of www.gwvv.nl. 

 
De redactie 
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D onderdag 14 januari 
bereikte ons het 
droevige bericht dat Ton 
van Gelder was 
overleden.  
We wisten dat Ton 
ongeneeslijk ziek was 
maar dat het zo snel zou 
gaan daar hadden wij ons 
niet op voorbereid. Een 
week eerder had Ton van 
de doktoren te horen 

gekregen dat de behandelingen werden gestopt 
omdat er geen resultaat meer werd geboekt. Ton 
kon zich gaan voorbereiden op een zware en 
moeilijke tijd. Aan de ene kant dat verder lijden 
hem bespaard is gebleven aan de andere kant 
het snelle en onvermijdelijke geeft een dubbel 
gevoel. 
Ton is in het harnas gestorven, tot op het laatst 
heeft hij zijn passie uit kunnen blijven oefenen. 
Op zijn ‘eigen manier’ zoals hij het zelf vertaalde, 
bleef hij de lagere teams trainen en ook op de 
zondagen was hij tot op het laatst present om zijn 
zienswijze van het voetbalspel over te brengen 
op de toch ook ‘geroutineerde’ vierde elftal 
spelers. Ton we zullen je ontzettend gaan missen  
Je fanatisme, humor, strijdlust en spontaniteit 
zullen we nooit vergeten. Je hebt ons verlaten als 
een ‘virtuele’ kampioen.  
 
We wensen Nicole, Peter en Do heel veel sterkte 
bij dit grote verlies. 
 

De redactie 

Op maandag 18 januari heeft GWVV massaal 
afscheid genomen van Ton op sportcomplex “De 
Buitenham”. Het was dan ook fijn om te zien dat 
Ton bij iedereen geliefd is. De volgende dag 
hebben wij tijdens de crematieplechtigheid 
definitief afscheid genomen van Ton. Hierbij 
sprak onze voorzitter Wim Pruyn namens de hele 
vereniging de volgende laatste woorden aan Ton: 
 
Ton, 19 jaar geleden werd je door het toenmalige 
bestuur gevraagd om trainer te worden bij 
GWVV. Eerst hield je de boot wat af. Je werd 61 
en je had zo je redenen om te zeggen dat het 
goed was geweest. 
 
Maar zoals we allemaal weten zijn Ton en 
voetbal onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Je 
moest er thuis toch nog wel even over praten. 

Ton van Gelder, een fantastisch mens 
Maar na wat ruggespraak heb je toch toegezegd. 
Goed dan, nog een keer, maar dan de laatste 
keer. 
Nu 19 jaar later moet GWVV toch afscheid van je 
nemen, maar dan op een manier en een reden 
die we ons heel anders hadden voorgesteld. 
In april zou je 80 worden en dat vond je altijd een 
goed moment om definitief te stoppen. Het zou 
groots worden. Plannen werden gemaakt om je 
op gepaste wijze in het zonnetje te zetten.  
Helaas mag het niet zo zijn. En we hadden het je 
zo gegund.  
 
19 jaar trainer bij een club ben je niet zomaar. En 
zoals je zelf ook eens hebt gezegd: “Dat is zelf 
Foppe de Haan niet gelukt bij Heereveen en dat 
gaat Fergusson ook niet redden bij Manchester”. 
In die 19 jaar ben je 3 jaar trainer geweest van de 
selectie. Na 3 jaar had je wat dat betreft de 
pensioen gerechtigde leeftijd behaald. Maar ook 
toen kon je geen afscheid nemen van je geliefde 
voetbal. Je werd trainer van de lagere elftallen en 
ook nog enkele jaren trainer van de kleuters. 
 
Je genoot ervan om met iedereen samen te 
werken op het veld. Of het nu de selectie was, de 
lagere elftallen of de jeugd. Je aanstekelijke ent-
housiasme, je drive, je plezier die je uitstraalde, 
maar bovendien ook jouw kundigheid waren de 
basis voor de altijd hoge opkomst bij de train-
ingen.  
We konden met jouw ook uren over voetbal 
praten en we kregen toch nooit onenigheid, want 
je wist alles en had toch altijd gelijk.  
En wat vond je het prachtig als er in het begin 
van het nieuwe seizoen bij de eerste training 
weer nieuwe leden aanwezig waren. Elk jaar 
haalde je de zelfde grap uit en telkens kon je 
weer genieten als iemand er in trapte. 
Jongens, “als ik in de handen klap gaan we 
allemaal door de knieën”. In plaats van te 
klappen floot je op je fluitje en steevast gingen er 
weer mensen door de knieën. Niet èèn keer maar 
wel 4 keer. 
 
We hebben gisteren op indrukwekkende wijze 
afscheid van je mogen nemen op de middenstip 
van sportpark de Buitenham. Dit was een grote 
wens van jou.  
Ik vond het zelf een heel emotioneel moment. 
Wat er gisteren plaatsvond was de enige manier 
om duidelijk te maken hoe belangrijk jij in die 19 
jaar bent geweest voor GWVV.  
Dat er gisteren zoveel mensen; jong en oud, oud 
leden en oud bestuursleden je de laatste groet 
kwamen brengen zegt alles over jouw bijdrage 
die jij de afgelopen 19 jaar hebt geleverd  aan de 
sfeer binnen GWVV. Zowel als trainer en als 
mens. 
 
Je komt in je leven ontzettend veel mensen 
tegen. De meeste zijn tijdelijke passanten. Soms 
heb je het geluk iemand te mogen leren kennen 
die op welke manier dan ook bijzonder voor je is. 
Deze mensen zul je dan ook nooit vergeten.  
Vandaag nemen we afscheid van zo’n fantastisch 
mens die ons op zijn eigen wijze voetballes gaf 
en onze harten wist te stelen. 
 
Ton, bedankt voor alles wat je ons hebt gegeven.  
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Kom kijken naar ons 1e elftal! 
28 februari  Stokkum 1 - GWVV 1  aanvang 14:30 uur 
7 maart   NVC 1 - GWVV 1   aanvang 14:30 uur 
21 maart  GWVV 1 - Aerdt 1  aanvang 14:30 uur 

 (Zie ook op ATV teletekstpagina 674 of op gwvv.nl ) 
 

Lieve allemaal, 
 

M ijn vader zei altijd dat er geen mooiere 
club bestond dan GWVV. En hij kon het weten 
met al zijn voetbal(club)ervaring.  
Hij vond het een sfeervolle, gezellige club, waar 
iedereen betrokken is en veel voor elkaar over 
heeft. Hij mocht graag zijn gelijk behalen, maar 
dat is in dit geval niet eens nodig. 
Ondanks zijn ziekte wilde hij betrokken blijven bij 
het voetbal, zijn passie. Hij deed dit op zijn eigen 
wijze en werd daarin op allerlei manieren ge-
steund. Door spelers, hun partners en andere 
leden van de club. 
Woorden schieten te kort als je ziet hoe er 
afscheid genomen is, van mijn vader, Ton van 
Gelder. 
De sfeer en de aanwezigheid van zo velen,op het 
veld waar hij veel tijd heeft doorgebracht, heeft 
diepe indruk op ons gemaakt en zal altijd een 
mooie en bijzondere herinnering voor ons blijven. 
Daarom wil ik iedereen die dit mogelijk heeft 
gemaakt, of op welke wijze dan ook hierbij 
betrokken is geweest, van harte danken. Het 
doet goed te weten dat hij bij jullie allen geliefd 
was. 
We wensen GWVV nog vele goede en sportieve 
jaren! We houden jullie website in de gaten en 
komen als het enigszins kan, het 4e aan-
moedigen! 
 
Bedankt !!!  
groeten van Nicole, Peter en Do  

Een woord van dank Nieuwjaars 
bijeenkomst 

O p 10 januari werd de nieuwjaarsbijeen-
komst gehouden, alhoewel het al bijna twee 
maanden geleden is willen we de woorden die 
de voorzitter destijds uitsprak u niet ont-
houden. 
Voorafgaand aan de nieuwjaarsbijeenkomst werd 
het snerttoernooi gehouden wat positief te 
noemen was voor de opkomst. Daarentegen 
waren er minder leden die geen actieve rol op de 
bijeenkomst afgekomen. Toch was de kantine 
goed bezet zodat de voorzitter zijn verhaal kon 
houden voor een aandachtig publiek.  
 
Dankwoord. 
Op de eerste plaats wil ik alle 
vrijwilligers bedanken die zich 
dit jaar weer hebben ingezet 
voor GWVV; 

Trainers 
• Aanvoerders, De 
elftalleiders 
• Wedstrijdsecretariaat. 
• Klussers. 
• Boogbalredactie 
• Barpersoneel.  
 
Extra bedankje voor de vrijwilligers van 
vanmiddag. Niet te vergeten de overige bestuurs-
leden en het jeugdbestuur. 
 
Al deze vrijwilligers hebben weer gezorgd voor 
een goed jaar. Zij zijn degene die er toch maar 

Wij hebben op 18 januari afscheid genomen 
van onze trainer Ton van Gelder.  
Velen die Ton gekend hebben zullen weten dat 
hij op het veld altijd fanatisme uitstraalde en 
verzuimde om zich neer te leggen bij een 
nederlaag. Daarom ook bleef hij tot op het laatst 
actief als onze trainer. Zijn manier van trainen 
geven en zijn onverzettelijke doorzettingsver-
mogen zullen we niet vergeten. 
Ton, alles wat je ons geleerd hebt zullen we zo 
goed mogelijk proberen uit te voeren en mocht dit 
een keer niet lukken dan kun je ons van boven 
nog altijd een duwtje in de rug geven. 
Ton bedankt voor alles wat je ons hebt geleerd 
en voor ons hebt gedaan. 

De lagere teams van GWVV  

Afscheid van een 
wereldtrainer 
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weer voor hebben gezorgd dat iedereen onder de 
meest optimaal mogelijke omstandigheden in en 
buiten het veld, zijn geliefde hobby kon uitvoeren. 
Ik wil dan ook nu graag een applaus voor al deze 
vrijwilligers. 
 
Terugblik 2009. 
 
Resultaten tot nu toe. 
1ste elftal. Seizoen 2008-2009 behaalde het 1ste 
met 43 punten de derde plaats in de competitie 
wat recht gaf op de nacompetitie. Zoals we allen 
weten eindigde dit in een zware teleurstelling 
voor alles en iedereen die nauw verbonden is 
met  GWVV. Maar vooral op de eerste plaats 
voor de spelers en staf van het 1ste elftal zelf.  
Mogelijk heeft het iedereen ook nog scherper 
gemaakt en onder het motto nu of nooit is dan 
ook nog scherper aan het seizoen 2009-2010 
begonnen. Het resultaat mag er zijn we staan fier 
aan kop. Hoewel Ruud daarin om begrijpelijke 
reden wat voorzichtig is kan er toch weinig meer 
aanbranden. Promotie is bijna zeker. Maar we 
gaan voor promotie via een  kampioenschap..   

 
2de elftal. Het seizoen 2008-2009 werd afgesloten 
met een verdienstelijk 5 de plaats met 26 punten. 
In het seizoen 2009-2010 werd het 2de 
groetendeel ingevuld met A-junioren aangevuld 
met enkele ervaren rotten. Het is een ontzettend 
mooi team geworden. Waar lekker wordt 
gevoetbald en de sfeer goed is . De prachtige 
prestaties wisselden zich wat af met mindere. 
Laten we dit op onervarenheid houden. Voor de 
toekomst is het een fantastisch elftal. 

 
3de elftal. Het seizoen 2008-2009 werd afgesloten 
met 7de plaats met 4 punten. Een uitstekende 
prestatie. Het gaat elk jaar beter. Hier en daar 
worden er wat gastspelers mee genomen en dan 
blijkt het hele team goed te kunnen voetballen. 
Aan de keepers zal het in ieder gaval niet liggen 
want die hebben ze er nu genoeg in 
verschillende leeftijdscategorieën en lengtes. 
 
4de elftal. Het seizoen 2008-2009 werd afgesloten 
met 7de plaats met 32 punten. Een positie die 
beneden hun stand ligt. Vorig seizoen eindigde 
men als 9de . Toen heb ik me al afgevraagd of er 
reden was om me zorgen te maken. Maar het 
probleem heeft zich opgelost. Het 4de heeft de 
keeper vervangen door een veel jonger 
exemplaar zie het 4de  staat weer bij de bovenste. 
Het enige dat ze nog kan opbreken is het in snel 
tempo oplopende aantal 50 jarige in het team. 

 
Onze dameszaalvoetbal ploeg is nog steeds 
actief en heeft haar eerste seizoen afgesloten 
met een laatste plaats. Dit heeft ze niet 
weerhouden om dit seizoen weer met frisse 
moed te beginnen 
 
Mededelingen 
 
GWVV 1. Vorig seizoen van geleerd en snel 
vergeten. Dit wordt het jaar. 
 
Ook het volgende seizoen zal  Ruud trainer zijn 
van de selectie samen met Freek. Daar zijn we 
als bestuur ontzettend blij mee. 
 
Marc Arnold heeft helaas aangegeven na dit 
seizoen te stoppen als leider van het 2de elftal. Dit 
betreuren we ten zeerste maar respecteren zijn 

besluit. 
 
Tot overmaat van ramp heeft ook Victor aan 
gegeven te stoppen met al activiteiten binnen 
GWVV. Dit was voor Victor een zware beslissing. 
Ook deze beslissing betreuren we zeer. Maar ook 
hier moeten we de redenen voor deze beslissing 
respecteren. 
 
Jullie begrijpen dat we naarstig op zoek zijn naar 
waardige vervangers voor deze twee giganten. 
 
Wederom wil ik jullie aandacht vragen voor de 
barploeg. Dit blijft een kwetsbare groep binnen 
de vereniging. De druk op de barploeg wordt 
mede door de successen en door de vele 
activiteiten steeds groter, terwijl de groep vrijwil-
ligers niet groter is geworden. Daarnaast kampen 
enkele ook met gezondheidsproblemen. Als 
voorzitter weiger ik deze mensen te veel te be-
lasten. Er moeten dus echt mensen bij de bar-
groep bij. Het gevolg is dat we mogelijk volgende 
seizoen gaan werken met een rooster waarbij uit 
elk elftal een keer iemand dienst moet draaien of 
we moeten andere openingstijden hanteren. 
 
Zoals jullie allemaal weten kampt Ton van Gelder 
al geruime tijd met zijn gezondheid. In het begin 
van dit seizoen leek het allemaal beter te gaan 
en heeft Tom de trainingen hervat. Op dit 
moment gaat het helaas niet goed met Ton. 
 
Ook zijn we aan het begin van het seizoen 
verblijdt met een aantal nieuwe leden. Iets waar 
we als kleine vereniging erg blij mee zijn. 
 
Dankzij de vereniging Dorpsbelangen Varsselder- 
Veldhunten beschikken we op de Buitenham over 
een pannaveldje. Ik moet zeggen, dit is een groot 
succes. De jeugd maakt er gretig gebruik van en 
het geeft een prima uitstraling. Helaas heeft deze 
actie ons wel de vlaggenmast gekost. Dit moeten 
we nog even oplossen. 
 
Na het gemis van het Jan Rieken toernooi in het 
vorige seizoen hadden we gelukkig dit seizoen 
wel in stijl kunne  afsluiten met ons jaarlijkse 
onderlinge toernooi.  En het was weer een enorm 
succes. Vanaf deze plaats nogmaals mijn dank 
voor de vrijwilligers die dit weer mogelijk hebben 
gemaakt. 
 
Na een toch wat  teleurstellend bezochte leden 
vergadering was de leden vergadering van dit 
seizoen weer goed bezocht. Nogmaals mijn dank 
voor jullie belangstelling 
 
Jasper Engelen won dit jaar de Boogbal 
topscoordertrofee. 
 
De afsluitende trainingsavond met het traditionele 
potstoten was een succes. Helaas kon Arnold 
Versleijen dit jaar niet aanwezig zijn om alles te 
regelen en in goede banen te leiden. Gelukkig 
heeft Freek deze klus op zich genomen. En het 
moet gezegd worden dat heeft hij prima gedaan. 
Het was weer een succes. 
 
Sinds enkele dagen beschikt GWVV over een 
eigen website als onderdeel van de website van 
Varsselder-Veldhunten. Het is een prachtige site 
geworden en ik wil iedereen bedanken die zich 
heeft ingezet om deze website te realiseren. Met 
name Nico Immink heeft hierin veel werk verzet 

(vervolg nieuwjaarsbijeenkomst) 
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Zoals jullie zien hangt er in navolgen van het 
verzoek in de leden vergadering een nieuwe TV. 
Binnenkort zal via UPC eredivisie live worden 
aangevraagd. 
 
Jeugd. 
De jeugd is begonnen begin het jaar met een 
geslaagd jeugdkamp onder winterse omstandig-
heden. De voorjaarscompetitie is ingegaan met 2 
juniorenteams de A en de C en 3 pupillen teams 
D1, E1, F en de kleuters. Ook bij de jeugd 
hebben we kampioenen de C1 en de E1 werden 
kampioen. Afscheid genomen van Leo Jansen 
die het clubhuis verzorgde en Han v.d. Pavert als 
trainer en leider. Daarnaast wil ik mijn waardering 
uitspreken voor de fanatieke inzet van de jeugd 
die tijdens de nacompetitie met spandoeken en 
veel lawaai het geheel wisten op te fleuren. 
De jeugd is de najaarscompetitie ingegaan met 
een B– junioren team en 4 pupillenteams de D1, 
E1, E2, F1 en kleuters. Er werd een 
kampioensschap behaald door de D-pupillen, 
daarnaast zijn de D-pupillen in het nieuw 
gestoken door grand-café De Zon. 
Alle teams beginnen binnenkort de voorjaars-
competitie 
 
Toekomst. 
Ik heb me voor dit jaar voorgenomen eens een 
keer een toespraak te houden die korter is dan 
15 minuten. 
Dat betekent dat ik veel onderwerpen die ik zou 
willen aansnijden niet breed zal uitmeten. Ik wil 
het dan ook maar over 2 zaken met jullie hebben: 
 
1. De ontwikkelingen tot nu toe aangaande het 
gemeenschapshuis. 
Mijn kerstwens van dit jaar. 
 
Ontwikkelingen tot nu toe. 
De onderhandelingen binnen de projectgroep 
gaan nog steeds in goede harmonie en iedereen 
zet zich ondanks de lange periode dat we al 
bezig zijn, nog steeds 100% in voor het reali-
seren van het Gemeenschapshuis.  
Wat het gemeenschapshuis betreft kan ik over de 
praktische realisatie zeggen, dat alles zo goed 
als klaar op de plank ligt en na goedkeuring van 
de Raad begonnen kan worden. Er is momenteel 
echter een issue dat uitgewerkt moet worden en 
dat is de nieuw te vormen ingang naar het 
sportpark en daarmee het gemeenschapshuis. 
 
Inhoudelijk zijn we nu binnen de projectgroep 
bezig met het vastleggen van afspraken en 
procedures als het gaat om de verdeling van de 
lasten en de baten. 
Uitgangspunt is de partijen die geld in brengen in 
het Gemeenschapshuis  vooralsnog geen huur 
zullen betalen en op termijn revenuen krijgen uit 
het surplus van de omzet. Over de exacte 
verdeelsleutel wordt momenteel onderhandeld. 
 
Het verhaal kunstgras loopt daar nog doorheen. 
Deze discussie is even op een laag pitje gezet, 
omdat dit mede afhankelijk is van de keuze voor 
de nieuwe ingang 
 
In mijn toespraak van 2004 heb ik het gehad over 
de maatschappelijke en sociale verbindende 
factor van een vereniging in een klein dorp. Toen 
heb ik ook aangegeven dat deze rol veranderd 
naarmate de maatschappij zich ontwikkeld. We 
hadden in die jaren een bloeiende economie. 

Alles was zogenaamd bereikbaar en het leek als 
of de bomen in de hemel groeiden. Zoals we nu 
allen weten waren er organisaties die dit gevoel 
bij de mensen behoorlijk hebben misbruikt voor 
hun eigen gewin.  
Er was in die jaren veel te bieden en mensen 
vonden het tijd andere dingen te gaan doen. 
Vooral de individuele sporten kregen meer de 
overhand, want je was zo druk dat je je eigen tijd 
goed moest indelen. 
Het gevolg was een terugloop in het aantal leden 
bij verenigingen en een toch wat andere cultuur. 
Lid zijn van een voetbalvereniging was dan ook 
niet hip. 
 
Het ging in die periode dan ook niet zo goed met 
GWVV en als bestuur maakten we ons best 
zorgen over de problemen binnen GWVV: geen 
trainer, het gebrek aan vrijwilligers en het voort-
bestaan van de club op een acceptabel kwali-
tatief niveau. Menig avond zaten we bij elkaar om 
oplossingen te zoeken voor deze negatieve 
ontwikkeling. 
Gelukkig is deze oplossing er gekomen. In Andrè 
Lippets vonden we iemand die trainer wilde 
worden en na veel gesteggel en gepraat met de 
KNVB is het gelukt om Andrè zonder diploma te 
laten starten en gaandeweg het seizoen het 
diploma te laten halen. Met de komst van Andrè 
kwamen er ook nieuwe leden bij die met Andrè 
mee kwamen vanuit Gendringen. Dit heeft een 
positieve spin-off gehad waardoor we langzaam 
uit het dal kwamen. Het ging zelfs zo goed dat we 
een paar maal de nacompetitie haalden. 
 
Met de komst van Ruud en enkele nieuwe 
spelers hebben we nog weer een extra stap in 
die ontwikkeling kunnen maken die nodig was om 
nog een stapje hoger te komen in prestaties en 
beleving. Op dit moment gaat het goed met 
GWVV, zowel sportief als ook qua sfeer. 
Het succes en de euforie die we nu beleven heeft 
grote positieve weerslag op de hele vereniging 
en iedereen is enthousiast.  
Als alles mee zit, en dat is toch de verwachting,  
staat ons nog een fantastische eind te wachten 
van het seizoen. 
 
We kennen nu een economische crisis. Niet 
iedereen voelt dat zo, maar toch wel steeds meer 
mensen. Het geeft op zijn minst een vervelend 
gevoel van spanning als je in de hoek zit waar de 
klappen vallen.  
Verenigingen komen dan toch weer meer in 
beeld. Binnen een vereniging krijg je  het gevoel 
van geborgenheid, saamhorigheid, en het gevoel 
ergens bij te horen. Daarnaast biedt het de plek 
om de dagelijkse sores wat te verdringen. 
Dit maakt de rol van een vereniging binnen de 
maatschappij enorm belangrijk.  Op dit moment 
vervuld GWVV een dergelijke rol. De resultaten 
zijn goed en de sfeer is prima. Hiervoor is geen 
directe link naar de huidige economie, maar is de 
verdienste van hard werken. Het maakt GWVV 
wel tot een fijne plek om nu lid van te zijn.  
 
Ik sta dan ook hier als een heel tevreden en 
gelukkige voorzitter. Het is mooi om voorzitter te 
zijn van een vereniging die sportieve successen 
kent, enthousiaste leden heeft en die in ont-
wikkeling is. 
Ik ben dan ook erg blij met de leden die 
initiatieven nemen om de zaak levendig te maken 
en te houden en de huidige goede sfeer willen 
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benutten. 
 
Het is nu zo zoals je dit als voorzitter wenst. 
En ik wil dan ook oprecht iedereen bedanken 
voor alle goede initiatieven en inzet die worden 
geleverd en wil dan ook andere leden aan-
moedigen om mee te doen in deze euforie. Niet 
alleen door er met volle teugen van te genieten, 
maar ook daar actief je bijdrage aan te leveren. 
Alles wat we nu realiseren nemen we weer mee 
naar andere, mogelijk minder goede tijden. Want 
alles is tijdelijk. 
 
Mogelijk zullen er ook weer periodes komen dat 
het minder gaat met GWVV. Hopelijk ligt deze 
tijd nog ver voor ons. Maar de geschiedenis leert 
ons dat successen en goede tijden broos zijn en 
zomaar door de tijd als los zand door je vingers 
kan glijden. 
Het zou in de geest van GWVV zijn als er dan 
ook weer mensen opstaan die  samen met ons 
initiatieven ontplooien en energie er in steken om 
dit weer om te buigen. Dit betekent dat we niet 
alleen mensen nodig hebben bij mooi weer maar 
ook bij slecht weer, het liefst 365 dagen per jaar. 
 
In mijn kerstwens sprak ik de wens uit dat kerst 
van mij wel 365 dagen mag duren. Ik doelde daar 
mee op alle goede doelen acties die rond kerst 
op poppen en die aandacht vragen voor de 
mensen die het wat minder hebben. Zo heeft het 
woord voedselpakket voor mij een heel ander 
dimensie als dit wordt uitgesproken door het wel 
doorvoede lichaam van onze landelijke kanarie 
dhr. Froger. Het is nu 10 januari en ik heb het 
woord voedsel pakket niet meer gehoord. 
Vanaf 5 weken voor kerst wordt je drie avonden 
in de week gebeld of wordt er aangebeld door 
mensen die een collectiebus onder je neus 
drukken.  
Je kunt het emotieterrorisme noemen. Dat gaat 
wat te ver en dat doe ik ook niet. Het is zo 
begrijpelijk dat dit zo gebeurd en ik gooi graag 
iets in die collectiebus. Maar niet omdat het kerst 
is. 
Wat ik dan wel zou willen is dat mensen beseffen 
dat een deel van de mensheid 365 dagen in de 
week in nood zitten en niet alleen met kerst. 
Daarom heb ik de wens uitgesproken dat wat dat 
betreft kerst best 365 dagen mag duren.  
Zo zou dit binnen een vereniging ook moeten 
zijn. In de euforie van het moment is alles goed. 
Het in stand houden van een goede sfeer en 
prestaties is geen moment opname, maar vraagt 
toewijding, initiatieven en energie om dit tot in 
lengte van jaren vast te houden.  
 
Het beste dat we nu kunnen doen is; om met zijn 
allen te genieten van de huidige fase waarin we 
nu als GWVV verkeren.  
Geniet van een mogelijk kampioenschap, van de 
promotie van de goede prestatie van alle 
elftallen, het voldoende ledenaantal, toekomstige 
mogelijkheden, de vele feestelijke activiteiten die 
worden opgezet, de saamhorigheid, de tolerantie, 
goede trainers, leiders en voorzieningen. 
Geniet van het mooie weer waar we als vereni-
ging in verkeren en ik hoop dat we elkaar ook 
weer zien als het slecht weer is. 
 
Ik wens iedereen de komende 365 dagen veel 
geluk en gezondheid toe en al die dagen die 
daarop mogen volgen. 
 

Jubilarissen 2010 
 

D it jaar hebben we 5 jubilarissen waarvan 3 
leden 25 jaar lid zijn en 2 leden maar liefst 40 
jaar lid. 
 
Mark Schut 
25 jaar lid. 
 
Omdat Mark 
op dit moment 
in Afrika woont 
hebben we 
een 
rechtsreeks 
verbinding 
gemaakt met 
Mark in Afrika 
en zullen we 
met behulp 
van de huidige moderne communicatie middelen 
Mark toch kunnen  toespreken en hem wat 
vragen stellen.  
 
Mark, je was altijd een karakter voetballer. Naast 
een dosis techniek en overzicht was jij ook 
degene die voorop ging in de strijd en nooit 
verzaakte. Met een bovengemiddelde pijngrens 
liep je de hele wedstrijd te sjorren , te trekken en 
daarnaast ook nog goed te voetballen.. 
Volgens ingewijden had je ook al een gezonde 
wedstrijdspanning. Als pupil al had je ’s morgens 
al heel vroeg de voetbalschoenen aan en liep je 
voor de wedstrijd de hele tijd door het huis te 
banjeren. 
Als voorbereiding op deze huldiging loop ik altijd 
door de archieven van de club om je spoor door 
de jaren heen in kaart te brengen. Ik moet 
zeggen dat ik ondanks dat je toch een markante 
speler was weinig over jou kon vinden. 
De 1ste foto die ik heb gevonden was een foto van 
de D-pupillen uit 1990-1991. In dat jaar werd je 
met de D-pupillen najaarskampioen. Kun je dat 
nog herinneren en met wie speelde je toen 
samen. 
Ook heb ik een foto gevonden uit 1998-1999 toen 
je kampioen werd met het 1ste elftal. De laatste 
foto die ik heb gevonden was een elftalfoto uit 
2003. Toen was je nog actief als voetballer bij 
GWVV.  
Mark, vertel eens wanneer je laatste wedstrijd is 
geweest voor GWVV en tegen wie. Volgens mij 
was dat tegen KSV in 2006. Klopt dat. 
 
Het is gebruikelijk dat Nederlandse clubs goede 
voetballers aantrekt uit Afrikaanse landen. Bij jou 
ging de carrière net andersom. Jij ging niet naar 
Afrika om te voetballen maar om een maatschap-
pelijke carrière op te bouwen. Helaas moest 
GWVV afscheid van je nemen als actief voetbal-
ler. Nu zit je daar tussen de wilde beesten, hebt 
soms geen stroom maar hebt fantastisch mooi 
werk. Ik hoop dan ook dat je het daar nog lang 
naar je zin hebt samen met Sandra. Tevens hoop 
ik ook dat je misschien in de toekomst weer eens 
deze kant op komt. 
 
Mark bedankt voor alles wat je voor GWVV hebt 
gedaan. 
 

(vervolg nieuwjaarsbijeenkomst) 
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Joost Schut. 25 jaar. 
 
Het eerste wat in me op 
kwam toen ik me voorbe-
reidde op jouw huldiging 
werd ik herinnerd aan de 
tijd dat ik zelf nog 
jeugdleider was. In die 
periode werd ik leider 
van een pupillen elftal 
waarin de gebroeders 
Joost en Rick Schut 
actief waren. Een mooi 
koppel en echte broers. 
In die tijd (en dat vind ik 

oprecht) vond ik  jou een getalenteerde keeper. 
Je was voor de duvel niet bang en beschikte over 
een prima stijl. Helaas heb je deze ambities niet 
door gezet. Een ding kan ik me nog heel goed 
herinneren. Dat was de  speciale manier waarop 
jij en Rick met elkaar communiceerden. Jullie 
beschikten beiden op die leeftijd al over een 
eigen Achterhoekse woorden-schat. Ik kan me 
nog een wedstrijd herinneren tegen DZSV. Kleine 
tengere Joost stond in dat grote goal op het 
hoofdveld. Een tenger manneke met blote 
handen. Opeens roep jij keihard naar in 
onvervalst plat  tegen Rick; “He, Rick gif mien de 
klauwwanten us an. Niemand begreep er wat van 
behalve Rick natuurlijk en kwam jou dan oom de 
keeperhandschoenen brengen. Zo ging het elke 
zaterdag zo met die twee en je moest goed 
luisteren om te weten wat ze bedoelden.  
 
In jou seniorentijd heb je nog wat jaren kunnen 
voetballen en keepen. Dit was afhankelijk van de 
bezettingsproblemen binnen de club en gelukkig 
was je daar flexibel in.  Jouw voetbalcarrière 
kenmerkte zich ook door veel onwillige spieren 
en blessures. Dit kwam mede ook wel door jouw 
stijl van voetballen. Je ging voor voor de volle 
100% er tegenaan en ging voor niemand aan de 
kant. Helaas heb je door die blessures het 
voetballen wat moeten loslaten.  
Dit betekende echter niet dat je verloren ging 
voor GWVV. In tegendeel, je hebt heel wat 
functies al vervult binnen GWVV. Zo ben je jeugd 
leider geweest, leider bij de senioren zoals het 
2de elftal, scheidsrechter en trainer van het 2de 
elftal.  
 
Joost, bedankt voor alles wat je voor GWVV hebt 
gedaan in de afgelopen 25 jaar. 
 
Karin Boland-van Aalst.  25 jaar. 

 
Jij bent het 
eerste vrouwlijk 
lid dat ik mag 
huldigen als 25-
jarig lid van 
GWVV. Dit vind 
ik bijzonder leuk 
en bijzonder om 
te doen. 
Naar aanleiding 
van twee brieven 

aan het toenmalige bestuur van GWVV van 
Monique van de Pavert en Els ketelaar en van 
Gonnie Mentink en Astrid Immink werd er in 1983 
een oproep gedaan in de Boogbal aan alle 
meisjes en dames om zich aan te melden voor 
het damesvoetbal. Dit was waar Karin al lang op 
zat te wachten. 

In de persoon van Arnold Versleijen werd een 
goede maar harde trainer gevonden. Zijn  motto 
was; “de dames worden net zo behandeld als de 
heren en nicht arbeiten is nicht spielen”. Deze 
aanpak deerde Karin helemaal niet. Je was 
fanatiek en genoeg om deze ijzeren discipline op 
te brengen.  
Op 14 september 1984 de eerste wedstrijd tegen 
de C-junioren. De dames scoorden 4 keer helaas 
in eigen doel. Het dames team ging voor het 
eerst in de competitie 1984-1985 
 
Ik ben zelf nog enige tijd je trainer en leider 
geweest bij het damesteam samen met Martin 
Geurtsen. Eerste assistent trainer van Arnold in 
1985-1986. het seizoen erop samen met martin 
Geurtsen verantwoordelijk  
 
Je sloeg geen training over en was erg leergierig.  
Je was bij de eerste aanmelding en ben zo lang 
als het kon bij damesvoetbal gebleven.  Uit de 
archieven kan ik niet exact halen wanneer je nu 
precies bent gestopt. Kun je daar iets over 
vertellen? En dat deed je altijd met veel 
enthousiasme  en fanatisme. Volgens mij was je 
net als zo veel van de stoere mannen gewoon 
lekker zenuwachtig voor de wedstrijd.  
Karin jij zult altijd in de boeken van GWVV 
genoemd blijven staan als de eerste vrouwelijke 
keepster binnen de vereniging, En als we het 
zaalvoetballen niet meetellen, misschien ook de 
laatste. 
 
Karin, bedankt voor alles wat je voor GWVV hebt 
gedaan.  
 
Guus Slutter 40 jaar 

 
Na wat zoeken 
vond ik de eerste 
sporen van je 
actieve voetbal 
loop-baan in het 
seizoen 1976-
1977 bij de B-
junioren. Weet je 
nog wat namen 
van mede spelers 
uit die tijd? (wim 
klompenhouwer, 

Frank van de Pavert, Stan van Uum, Gert 
Martens, Nico Immink. Theo slutter, Leo jansen) 
Daarna ben ik het spoor even bijster. 
Na lang zoeken in het jubileum boek zie ik dat je 
een van de gelukkigen was die in het seizoen 
1984-1985  er bij was toen het 1ste en het 2de 
elfatl tegelijk in een thuiswedstrijd kampioen 
werden.  Je weet nog wel wie er toen de trainer 
was (Joop Peters). 
Je hebt daarna ook nog gevoetbald onder Frans 
van Harreveld. Daarna zwijgen de archieven over 
jou. Als actief voetballer kan ik nog wel herin-
neren als backspeler die vast op de man kon 
spelen maar ook razend snel langs de lijn kon 
opkomen. 
Je had altijd een goed loopvermogen. Misschien 
heeft dit er toe bijgedragen dat je op enig mo-
ment interesse kreeg in het vak van scheids-
rechter. Ook zagen we je steeds meer door 
Engbergen rennen. Het gevolg was dat je inte-
resse steeds meer uitging naar het rennen en 
werd je lid van Atletico. Ondanks dat, ben je 
GWVV altijd trouw gebleven. 
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Guus bedankt voor alles wat de afgelopen 40 
jaar voor GWVV hebt gedaan. 
 
Nico Slutter, 40 jaar  

Net als bij Joost moeten we toch zeggen dat je 
een zeer getalenteerde keeper was. Ik persoon-
lijk denk èèn van de meeste getalenteerde 
keepers die GWVV heeft gehad. Helaas heb je 
de overstap gemaakt naar voetballer. Dit ging je 
ook goed af. De reden voor deze carrière move is 
me nooit duidelijk geweest. 
Ik heb de archieven er op na geslagen en ik 
vrees dat ook jij mij wat moet helpen. Gezien je 
leeftijd had er toch ergens een elftalfoto moeten 
staan . Ik kwam je in de archieven voor het eerste 
tegen op een elftalfoto van de A-junioren uit het 
seizoen 1971-1972. Jullie werden toen 
kampioen . Daarna wordt het stil in het archief. 
 
Vanaf het seizoen 1974 t/m 1997 is er niets over 
jouw te vinden in de archieven. Terwijl we weten 
dat je wel zeer actief was. Ik kom je pas weer 
tegen in het seizoen 1980-1981. Toen werd je 
met het 3de kampioen en ging het hele stel naar 
Bakel. De verhalen over dat wekend circuleren 
nog steeds rond.  
 
Van 1988 is je spoor binnen GWVV weer te 
volgen. Je was toen actief binnen het jeugdkader 
en ik zie je terug op een elftalfoto van het 2de als 
veldvoetballer.  
 
In 1993 ben je in het hoofdbestuur gekomen als 
de nieuwe penningmeester. Op dit moment ben 
je nog steeds onze betrouwbare schatbewaarder. 
In tegenstelling tot menig boekhouder waar ik 
meer gewerkt hebt, heb jij het vermogen om in 
organisatorische kaders te denken en goed de 
afweging weet te maken tussen voorzichtig zijn 
en vooruitdenken in kansen.  
Helaas ben je gestopt met actief voetballen maar 
dat wil niet zeggen dat je stil zit. Het schijnt dat je 
nu, na wat keren flink afzien, ook aardig mee kunt 
komen met de wielerploeg.  
Naast voetballen had je meer sportieve talenten. 
Je was ook een loopwonder. Kon goed schaat-
sen en naar nu blijkt fiets je ook nog een stukje in 
het rond. 
 
Je bent nu 40 jaar lid van GWVV en ik hoop dat 
daar nog vele jaren bijkomen in welke hoedanig-
heid dan ook. 
 
Nico, bedankt voor je inzet de afgelopen 40 jaar. 
 
Meer foto’s nieuwjaarsreceptie op:  
http://www.mijnalbum.nl/Album=AZRMJCFK 

Help het 4e elftal de 
winter door (2) 

 

B ij het opstarten van mijn laptop om dit 
stukje te gaan schrijven bedacht ik me dat ik 
eerst eens terug moest lezen wat ik de laatste 
keer had geschreven, dit zou wel eens kunnen 
helpen bij het opdoen van inspiratie.  
Wat schetste mijn verbazing toen ik het stukje 
terug vond? Het tijdstip van schrijven destijds 
was nagenoeg hetzelfde als dat van deze keer, 
alleen dan alweer 2 (!!) jaar geleden. Al lezende 
bedacht ik me ook nog dat de inhoud deze keer 
niet eens zo veel af zou hoeven te wijken van het 
stukje uit 2008. Ook toen ging het over een zeer 
lange winterstop, trainen in de zaal en de 
jaarlijkse winter activiteit. Ik heb er zelfs even 
over gedacht om exact hetzelfde stukje door te 
sturen maar aangezien Jules van de Pavert de 
pannen nu al 2 jaar op dak heeft liggen is het een 
beetje onzinnig om dat nogmaals in de Boogbal 
te noemen. Dus dan toch maar een nieuw stukje 
tekst.  
 
Een zeer lange winterstop dus, zo lang zelfs dat 
de laatste wedstrijd haast te lang geleden is om 
nog iets over te schrijven. 15 november is 
namelijk de laatste keer dat we een competitie 
wedstrijd gevoetbald hebben. Tegen Stokkum 
hebben we onze laatste punten binnen gehaald. 
Verder dan zeven wedstrijden zijn we dit seizoen 
echter nog niet gekomen en dat in een competitie 
waarin we toch 20 wedstrijden moeten spelen. En 
zoals de weersvoorspellingen er nu uit zien zou 
het me niet verbazen als alles het komende 
weekend weer afgelast wordt. De week erop zijn 
we vrij, en dus zou het zomaar eens kunnen zijn 
dat we op 13 maart nog aan de resterende 13 
wedstrijden moeten beginnen. Dat zou dan 
betekenen dat we in juni uitkomen met de laatste 
wedstrijd tenzij we dubbele diensten gaan 
draaien. De vrees is dan wel dat in de eventuele 
doordeweekse wedstrijden de tegenstander met 
hele andere teams op de proppen gaat komen 
dan ze op zondag zouden doen en dat zou 
zomaar eens een streep door onze 
kampioensaspiraties kunnen zijn. Dat we deze 
aspiraties hebben moge natuurlijk duidelijk zijn. 
Niet alleen staan we er goed voor op de ranglijst 
maar ook willen we onze Ton postuum nog een 
plezier doen. 
 
De winter activiteit had dit jaar het thema “ken uw 
team en club”. De organisatie had door middel 
van het betere photoshop werk een zestal 
nieuwe elftalspelers gecreëerd uit de gezichten 
van bestaande 4e elftal spelers. De bedoeling 
was om met schaar en Pritt de originele 
gezichten van sterren weer samen te stellen, wat 
toch minder eenvoudig is dan je zou denken. 
Neven effect van het spel was dat je nu eens 
heel gericht naar de oren, mond en neus van je 
medespelers moest kijken. Opmerkingen als: 
“Goh heeft hij zulke grote lippen” of “Nee, dat kan 
niet van hem zijn, hij heeft niet van die 
hangogen.” waren dan ook niet van de lucht. 
Frappant was overigens ook dat sommige 
vrouwen niet de gezichtskenmerken van hun 
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eigen man herkenden, 
ik vraag me af waar ze 
dan altijd naar kijken?  
 
Als tweede onderdeel 
was er een mysterie 
guest waarvan de 
identiteit achterhaald 
moest worden door het 
stellen van een paar 
vragen. Tot 
teleurstelling van de 
guest himself was het al na enkele minuten 
duidelijk dat het Jos van Toor was. De derde 
ronde bestond uit een aantal vragen over de 
club, gecombineerd met geluidsfragmenten 
waarvan je moest raden door wie het gezegd was 

en over wie het ging. 
Vooral voor de oudere 
garde was dit een leuk 
feiten kwisje. Natuurlijk 
werd de avond 
afgesloten met een 
biertje. Al met al had de 
organisatie een leuk 
feestje in elkaar gezet 
waarin de toch al zo 
sterke teamgeest weer eens extra versterkt werd. 
Of dit genoeg is om in de komende 13 
wedstrijden de stap te zetten naar een 
kampioensschap zal de tijd leren. 
 
gr Frank v.d. Schuur 

DE FAMILIEDAG DIE JE NIET MISSEN MAG. OM DIT 
SEIZOEN 2010 HEERLIJK AF TE SLUITEN! 

 

ZATERDAG 22 MEI,  
HOUD DEZE DAG VRIJ ! 

 

HET WORDT ALLEEN WEER  
EEN SUCCES WANNEER  

IEDEREEN MEEDOET!!!!!!!!! 
HET MEESPELEN IS OP EIGEN RISICO 
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O PVALLEND OP DE BUITENHAM is een vaste 
rubriek in de Boogbal. 
 
 
In de maand januari/februari zijn ons wat dingen 
opgevallen op de Buitenham, natuurlijk hoe wij 
als GWVV op indrukwekkende wijze afscheid 
hebben genomen van een fantastische man Ton 
van Gelder, we hadden hem natuurlijk nog graag 
in deze rubriek aan het woord willen laten komen 
maar helaas was hem die tijd niet meer gegund, 
verder vielen op het snerttoernooi, de 
onderscheidingen aan onze trainers Freek van 
Arragon en Ruud Pastoor door prins Jan de V, 
het knakworstentoernooi, de troosteloze 
‘winterse’ aanblik van onze accommodatie 
zonder voetbal en de nieuwjaarsbijeenkomst van 
10 januari, waarbij verschillende jubilarissen in 
het zonnetje werden gezet. Allen werden genomi-
neerd echter er kan er maar één uitverkozen 
worden en dat was in de maand januari……...  
  
Nico Slutter, onze penningmeester die op de 
nieuwjaarsbijeenkomst gehuldigd werd voor z’n 
40-jarig lidmaatschap, ook is hij onlangs ‘pas’  50 
jaar geworden. Jarenlang is hij al penning-
meester van onze club en daarnaast ook nog een 
keer de penningmeester van Stichting Sport-
belangen Varsselder-Veldhunten. In deze rubriek 
zullen we Nico een aantal vragen stellen die 
betrekking hebben op z’n functie en ook natuurlijk 
over zijn tijd toen hij nog als actief was als 
voetballer/trainer.  
  
Hallo Nico, 
  
Allereerst gefeliciteerd met je Abrahamsgerech-
tigde leeftijd van 50 jaar en je 40-jarig lidmaat-
schap, dat er nog vele jaren mogen volgen. 
Velen kennen je wel binnen de vereniging, zou je 
je ondanks dat toch nog even voor willen stellen 
aan onze lezers? 
  
Ik ben dus Nico Slutter en recent 50 jaar 
geworden. Ik ben al 23 jaar getrouwd met Miriam, 
heb twee kinderen Luuk en Maud en woon al 23 
jaar in Ulft. Toch ben ik GWVV trouw gebleven. 
De korte fietsafstand vanuit Varsselder naar Ulft 
heeft daar tevens toe aan bijgedragen. Bij de 
pupillen ben ik al onder de lat begonnen als 
keeper en heb dit volgehouden tot enkele jaren in 
de senioren. Door enkele omstandigheden (dit is 
al zo lang geleden, dus ik heb het er maar niet 
meer over) ben ik op het veld beland. 
Na mijn 40ste verjaardag kwamen toch meer lich-
amelijke ongemakken. Enkele slepende bless-
ures en een jaar uit de roulatie door darmkanker 
leidde ertoe dat ik toch maar besloot met pijn in 
mijn hart om te stoppen met actief voetballen. 
Momenteel fiets ik samen met enkele oud 
voetballers van GWVV en doe dit ook met veel 
plezier. 
  
Hoe lang voer je de functie als penningmeester 

bij GWVV al uit? En wat is voor jou de reden 
geweest om dit te gaan doen? 
 
Sinds oktober 1993 ben ik penningmeester van 
GWVV. De reden om dit te doen is eigenlijk meer 
een algemene gedachte van mij. Ik vind dat in 
principe elk actief lid naast het voetballen ook iets 
in de ondersteuning moet doen, wat dit dan ook 
is. Ik begrijp ook wel dat het in sommige 
omstandigheden best wel moeilijk is maar toch 
moeten we dit met zijn allen proberen. Vele 
handen maken immers het werk lichter. 
  
Vele mensen vinden financiële aangelegenheden 
maar een ingewikkelde materie wat komt er nu 
als penningmeester van een club als GWVV om 
de hoek heen kijken als het om de centen gaat? 
 
Och ieder zijn vak zal ik maar zeggen. De èèn 
kan snel iets in elkaar zetten. Die gave heb ik 
weer niet. Geboren met twee linker handen en 
dan ook nog rechtshandig zijn valt al klussend 
niet mee. 
Toch zijn de financiën niet altijd even moeilijk. Ik 
zou zeggen probeer voor jezelf maar eens een 
kasboekje bij te houden van je eigen inkomsten 
en uitgaven. Houd het simpel en je zult 
verassende uitkomsten zien. Zeker in deze 
financieel moeilijke tijden is het best een 
aanrader. 
  
Zitten er de komende jaren nog grote financiële 
veranderingen aan te komen voor onze 
vereniging en dan vooral kijkend naar de komst 
van het gemeenschapshuis? 
 
Ja, met de komst van het gemeenschapshuis 
verandert er wel het een en ander. Zoals 
menigeen wel weet zal de kantine onder het 
beheer van het gemeenschapshuis gaan vallen. 
Ook het onderhoud van de gebouwen gaat er 
onder vallen. Dit betekent voor GWVV minder 
opbrengsten maar ook minder kosten. De taken 
zullen zich wat meer gaan richten op het 
voetbalgebeuren. Daarnaast verwachten en 
hopen we van ganser harte dat het eerste elftal 
toch eindelijk een 
keer de stap naar de 
5e klasse gaat maken. 
Dit betekent wel dat 
spel- en train-
ingskosten omhoog 
zullen gaan.  
We hebben als 
GWVV wel het geluk 
dat we een gezonde 
financiële basis 
hebben. Deze is in 
meer dan 45 jaar door 
alle leden opgebouwd 
waar we best trots op 
mogen zijn. 
 
Je geeft al aan dat we 
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qua financiën niet mogen klagen, 
zelfwerkzaamheid heeft daar o.a. aan 
bijgedragen. Nu zullen we als de gebouwen 
onder de Stichting van het gemeenschapshuis 
komt weinig zelf 'werk' meer hoeven te worden 
verricht of wordt er een bijdrage in de vorm van 
'werk' van de GWVV leden verlangd in de 
stichting van het gemeenschapshuis? 
 
Hoe dit precies zijn vorm moet krijgen weet ik op 
dit moment ook nog niet. Wel is het zo dat je in 
een dorp als Varsselder naast lid van een 
vereniging ook inwoner bent van het dorp. Op de 
een of andere wijze ben je dan naast je eigen 
vereniging ook betrokken bij de belangen van het 
Gemeenschapshuis. Alles uitbesteden is volgens 
mij geen haalbare optie. Er zal dus altijd 
zelfwerkzaamheid blijven en aangezien de 
Stichting Gemeentschapshuis geen leden heeft 
zullen ze deze moeten “ronselen”bij de 
verenigingen die gebruik maken van het 
Gemeenschapshuis. 
De moeilijkheid met een bijdrage in de vorm van 
“werk” is het waarderen hiervan.  Als je als 
vereniging eventueel een lagere huur betaalt in 
ruil voor zelfwerkzaamheid dan zul je dit goed 
moeten vastleggen. Bij andere verenigingen mag 
er geen te scheef beeld ontstaan. 
  
Zie jij nog een rol weggelegd voor jou in het 
nieuw te bouwen gemeenschapshuis? 
 
Nee. Daar kan ik kort over zijn. Ik heb al vaker 
gezegd dat dit een taak van het nieuwe 
Stichtingsbestuur is. Dit bestuur moet er dan ook 
zo snel mogelijk komen zodat ze ook de hele 
aanloop mee kunnen maken. Ik heb er ook altijd 
voor gepleit dat de leden van het nieuwe bestuur 
uit Varsselder moeten komen. Het is natuurlijk 
wel zo dat in de tussentijd het huidige bestuur 
van de Stichting nog wel in functie is. Ook zal ik 
de lopende werkzaamheden moeten overdragen. 
Dat gaat ook niet van de een op de andere dag. 
  
Je bent toch behoorlijk lang op een hoog niveau 
actief geweest, ook heb je even aan het 
trainersvak mogen ruiken. Toch heb je besloten 
om hier niet mee door te gaan, wat is de 
achterliggende gedachte hiervan geweest? 
 
Een van de belangrijkste reden is dat ik door de 
week een zittend beroep heb en om een beetje fit 
te blijven toch aan sport moet blijven doen. Het 
actief sporten heeft mijn voorkeur boven het 
trainersvak en om dan het trainen er ook nog 
ernaast te doen ontbreekt het mij echt aan tijd. 
Wel heb ik het trainen van de jeugd (weliswaar bij 
SDOUC) altijd leuk gevonden. 

Kun je aangeven wat voor jou zelf het hoogtepunt 
is geweest in je actieve carriere bij GWVV en juist 
waarom dat hoogtepunt? 
 
Ik heb een paar kampioenschappen mee mogen 
maken en dat is toch wel het mooiste wat er is. 
Eigenlijk zou iedere voetballer minstens eenmaal 
in zijn carriere een keer kampioen moeten 
worden. Het kampioenschap met het derde (al 
lang geleden) blijft mij dan nog het meeste bij. 
Onder de bezielende leiding van Arnold V. bleef 
de trainingsopkomst optimaal ondanks dat we 
meer op een atletiekvereniging leken dan op een 
voetbalvereniging. De aansluitende beloning (een 
weekend naar Bakel) was er ook èèn om niet 
meer te vergeten. 
 
Kunstgras is nog steeds niet uit beeld, alhoewel 
het financieel beheertechnisch nogal een aanslag 
is op de portemonee. Ben jij voor- of 
tegenstander van kunstgras en welk advies zou 
jij het toekomstig gemeentebestuur willen geven 
als het om het beleid gaat wat betreft 
kunstgrasvelden bij de voetbalclubs in de Oude 
IJsselstreek? 
 
Als voetballer ben ik een voorstander van 
kunstgras. Er gaat natuurlijk niets boven een fijne 
originele grasmat maar de eerlijkheid gebied te 
zeggen dat dit maar enkele maanden per jaar tot 
onze beschikking staat. Dan hebben we denk ik 
bij Varsselder nog het geluk van goed 
onderhouden velden. Zeker in deze periode was 
kunstgras toch een uitkomst geweest. Je kunt 
dan volgens mij ook beter op technische 
onderdelen trainen. Zelf heb ik bij SDOUC met 
grote regelmaat op het middenstuk trainen 
moeten geven aan pupillen en junioren. Dit 
middenstuk was in de kortste keer veranderd in 
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een zandbak. Technische oefeningen kon je wel 
vergeten. Dit was met kunstgras niet het geval 
geweest. 
Het gemeentebestuur zou ik als advies willen 
geven om te investeren in kunstgras. Een 
kunstgrasveld voor bijvoorbeeld Varsselder heeft 
ook zijn functie als sportveld voor de 
basisscholen. Zij kunnen mogelijk vaker buiten 
sporten. Mogelijk kunnen andere verenigingen 
van het veld ook gebruik maken zonder dat ze in 
de blubber staan (oefenterrein voor de muziek en 
het gilde). 
Of het daadwerkelijk een grote aanslag op de 
portemonee is kan ik zo niet 1,2,3 beoordelen. Zo 
af en toe bereiken mij ook signalen dat de 
gemeente veel geld kwijt is voor het onderhoud 
van de reguliere velden. Dit moet je toch 
zorgvuldig tegen elkaar wegstrepen. Daarnaast 
moet je investeringen in zulke nutsvoorzieningen 
ook breder bekijken. Een mooi uitgerust 
sportcomplex trekt mensen aan. De leefbaarheid 
van het platteland houd je zo wel in stand. 
Kosten van een leegtrekkend platteland zijn 
volgens mij vele malen hoger !! 
 
40 jaar GWVV is natuurlijk niet niets, je hebt de 
overgang van complex "De Pavert" naar de 
Buitenham meegemaakt, alles zien verrijzen 
(sporthal, tribune, kantine) wat voetbal alleen 
maar aangenamer maken. Nu staan we aan de 
vooravond van het gemeensschapshuis, is dit 
voor de voetbalclub in jouw ogen een verbreding 
in sociaal opzicht of heeft het ook in een ander 
opzicht voordelen? 
 
Ja. Ik denk dat het gemeenschapshuis een 
verbreding is voor Varsselder maar ook voor 
GWVV. Op de donderdag avond zie je toch nog 
maar zelden niet voetballers in de kantine. Ik heb 
nog meegemaakt dat het Herenzangkoor 
donderdagavond wel eens op visite kwam. Ik 
vond dit een mooie situatie. Andersom geldt het 
natuurlijk ook dat vaste verenigingsavonden voor 
bijvoorbeeld de muziek en het gilde ook door 
anderen bezocht kunnen worden. 
Daarnaast heeft het natuurlijk een voordeel dat 
het de leefbaarheid in het dorp kan vergroten. 
Verschillende activiteiten kunnen nu op èèn plek 
georganiseerd worden waar je ook alle faciliteiten 
samen kunt brengen. Dat laatste is denk ik 
goedkoper dan verspreiding van de (verenigings)
activiteiten over diverse locaties. 
 
Als jij een wens mocht doen op voetbalgebied 
wat zou dat dan voor jou zijn en waarom? 
 
Op dit moment is dat voor mij heel duidelijk. 
GWVV 1 moet kampioen worden. De manier 
waarop er gevoetbald en getraind wordt, de 
beleving binnen het elftal en de saamhorigheid 
geven voor mij maar een ding aan : Kampioen 
worden. Ook heb ik de tragedie van vorig jaar 

van dichtbij meegemaakt. Natuurlijk is het in de 
sport zo dat je winnaars en verliezers hebt maar 
afgelopen jaar kwam het verlies wel erg hard 
aan. Overigens sluit dit ook aan bij mijn eerdere 
opmerking dat ik hoop dat iedere voetballer ooit 
in zijn loopbaan een keer kampioen mag worden. 
Tenslotte denk ik ook dat het goed is voor GWVV 
als vereniging. GWVV is toe aan een plek in de 
5e klasse.  
 
Nico, zou je nog terug willen komen op 
voorgaande vragen of vragen hebben gemist? Of 
iets anders kwijt willen dan geven we je daar nu 
de gelegenheid voor. 
 
Nee, terugkomen op het voorgaande doe ik niet. 
Ik wens iedereen wel veel gezondheid en voetbal 
plezier toe. Probeer het voetbal wel met respect 
naar elkaar toe te beleven. Laat het schelden en 
vloeken aan de tegenstander over en toon 
respect voor de scheidsrechters want voor je het 
weet heb je deze laatste groep mensen niet meer 
tot je beschikking. 
  
Nico, bedankt voor de medewerking aan deze 
rubriek. We wensen je veel succes bij de 
financiële werkzaamheden voor GWVV en dat we 
nog lang gebruik mogen maken van je diensten. 
 

 

(vervolg Opvallend...) 

copie binnen: komt uit op: 
16 maart 25 maart 
13 april 22 april 
18 mei 27 mei 

De Boogbalplanner 
Seizoen  

2009-2010 
  

G.W.V.V.  
Verjaardagskalender 

Wij feliciteren:   

7 Rob  van de Pavert 
8 Sem  Schepers 
9 Tom  Wanders 
10 Jurgen  Schut 
15 Simone  Jansen-Lukassen 
17 Johnny  Brus 
20 Merlijn  Wolters 
20 Lucia  Heutinck 
21 Silvia  Hooijman 
22 Arnold  Versleyen 
23 Karel  Arentz 
24 Theo  te Kaat 
25 Jos  Knipping 
26 Maarten  Wissing 
27 Thymo  Scholten 

Februari: 
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BALLENSPONSORS SEIZOEN ‘09-’10 

Ook dit seizoen IS er wederom een 
ballen sponsoring gehouden.  
Voor de volgende thuis-wedstrijden van 
GWVV 1 werden/worden de ballen 
gesponsord door: 
 
13-9-2009 wedstrijd tegen Zeddam 1 
Sponsor Arno en Manon 
18-10-2009 wedstrijd tegen St.Joris 1 
Sponsor Rabobank 
8-11-2009 wedstrijd tegen SVGG 1 
Sponsor Wissing Tuinen 
29-11-2009 wedstrijd tegen Carvium 1 
Sponsor Geurts Bouwelementen 
6-12-2009 wedstrijd tegen Den Dam 1 
Sponsor Gergotal 
21-3-2010 wedstrijd tegen Aerdt 1 
sponsor ouders Danny Karsten 
en Chiel le Comte 
Wedstrijd tegen Westendorp 
Sponsor I-real 
 
 
 
Hebt u ook interesse om een bal 
te sponsoren in het seizoen 
2009-2010 neem dan contact op 
met èèn van de bestuursleden.  

 
Wij bedanken alle balsponsoren  

B E S T U U R S  V E R G A D E R I N G  
22 december 2009 j.l. 

NOTULEN BESTUURSVERGADERING 
Aanwezig: Wim Pruyn, Erik Ketelaar, Koen 
Nieuwenhuis, Saskia v/d Pavert 
Afwezig: Nico Slutter, Nico Immink, Arnold 
Versleyen, Clemens Wissing 
 
OPENING EN MEDEDELINGEN 
Wim: conceptovereenkomst met gemeente. 
Ondertekenen? Met verduidelijking mag hij 
ondertekenen. 
 
NOTULEN VERGADERING 
Volgt. 
 
ACTIELIJST 
Zie lijst 23-11-09 
 
POST 
Geen bijzonderheden. 
 
FINANCIëN 
Niet aanwezig. 
 
 
TECHNISCHE COMMISSIE 
Ruud Pastoor blijft als trainer. 
Freek v. Arragon blijft als assistent trainer.  
Paul Straub blijft als verzorger. 
Snerttoernooi wordt gehouden op 10 januari 
2010. Hoe zit het met soep? Wim vraagt Arnold. 
Victor v. Remmen stopt aan eind van het seizoen 

met alles. 
Marc Arnold wil stoppen. 
 
JEUGD COMMISSIE 
Niet aanwezig. 
 
ACTIVITEITEN COMMISSIE 
Niet aanwezig. 
 
BOOGBAL 
Niet aanwezig. 
 
ACCOMMODATIE COMMISSIE 
Vlaggenmasten? Erik vraagt offertes aan. 
 
SPONSORPLAN 
Niet aanwezig. 
 
ZAALVOETBAL 
Geen bijzonderheden. 
 
RONDVRAAG 
Wim: offertes voor flatscreen lopen nog. Zou 
mooi zijn als er op 10 janari eentje hangt. 
 
SLUITING 
De volgende vergadering is op dinsdag 2 februari 
2010. 
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Sebastaan Flipse 
wint potstoten 

D at hij niet alleen scoren kan heeft Sebas 
bewezen op de jaarlijkse terugkerende 
potstootavond. Er hadden zich 35 deelnemers 
ingeschreven voor het toernooi wat wederom een 
record opleverde. Normaal heeft Arnold altijd 
deze avond in handen, echter helaas kon Arnold 
dit nog niet i.v.m. zijn gezondheid. Freek had de 
taak op zich genomen om dit alles in goede 
banen te geleiden. Arnold openende het toernooi 
met een geweldige stoot met een wit over rood. 
Al snel vielen er bosjes mensen af, naarmate het 
af te leggen parcours volgelegd werd met 
obstakels en zodoende de ballen elkaar 
moeilijker konden vinden. Uiteindelijk was het 
Sebastiaan Flipse die als laatste overbleef en 
naar huis ging met de felbegeerde potstoot cup. 
Plaatsen 2 en 3 waren ook nog goed voor een 
prijs maar Sebas ging uiteindelijk als een terechte 
winnaar met de cup huiswaarts.  

Trainen in de sneeuw dat werd er de afgelopen 
periode veel gedaan, zo ook hier 3 en 4 die zich 
maar amper op de been konden houden. 

Sneeuw, sneeuw en nog eens sneeuw. 
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SNERTTOERNOOI 2010  
Idealere omstandigheden hadden we niet kunnen wensen, vorst, sneeuw en 

natuurlijk na afloop een lekkere kop snert. 
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8-1-2010 GWVV DA1 Grol DA1 4 9 
11-1-2010 Steenderen DA1 GWVV DA1 5 0 
22-1-2010 Steenderen DA2 GWVV DA1 2 4 
29-1-2010 GWVV DA1 Gelre FC DA2 3 1 
19-2-2010 Grol DA1 GWVV DA1 4 0 

Dat kump in de Boogbal 

 

• Wij condoleren: 
Nicole, Peter en Do met het overlijden van Ton. 
Vele uren heeft hij doorgebracht op ons 
sportcomplex. Wij wensen jullie sterkte met dit 
grote verlies. 
• Wij feliciteren: 
- Freek en Ruud met hun onderscheiding die hen 
omgehangen werd door Prins Jan de V. 
- De jubilarissen met hun 25– en 40 jarig 
lidmaatschap. 
- De GWVV-dames met hun eerste overwinning 
van dit seizoen. 
•Afgelastingen komen de laatste weken aan de 

lopende band voor. We hebben vele media om 
dit kenbaar te maken aan de spelers. Echter 
het publicatiebord is leidend, sommige leden 
gaan nog een stapje verder. Zij vragen of 
AFGELAST in het rood kan worden vermeld, 
dan kunnen ze vanaf hun slaapkamer met de 
verrekijker zien of het is afgelast. Ton je kunt 
natuurlijk ook gewoon opstaan om te gaan 
kijken.  

 
Freek en Ruud onderscheiden: 
Prins Jan 5e luidde de carnavalsdagen in met 
een bezoek bij voetbalvereniging GWVV. In een 
volle kantine deed prins Jan 5e samen met zijn 
adjudanten Thijs en Eugene zijn intrede. 
Ruud Pastoor onze hoofdtrainer werd hierbij 
onderscheiden. In de jaren dat hij hier werkt heeft 
hij het 1e elftal naar een hoger nivo weten te 
brengen wat dit jaar moet resulteren in een 
kampioenschap. 
Ook Prins Jan weet dat je je huid niet moet 
verkopen voordat de beer geschoten is maar met 
11 punten voorsprong is een kampioenschap 
toch bijna een feit. Daarna werd de film van de 
prinspresentatie nog een keer vertoond aan de 
voetballers van GWVV. Deze avond is zo gezellig 
verlopen dat mensen al praten dat dit traditie zou 
kunnen worden, vooral met het oog op het 
nieuwe dorpshuis. 
 
“Hoe smik ow den dan” 
 

 
COMPETITIE JEUGD/SENIOREN 

 Uitslagen G.W.V.V. 

Overigens 
werd Freek 
al een paar 
weken 
eerder 
onder-
scheiden 
tijdens de 
pronkzitting. 
Hij kreeg 
voor een 
bomvolle 
zaal de versierselen omgehangen door Prins Jan 
de V. Freeks aandeel in de huidige sucessen is 
aanzienlijk te noemen. 
 
De complimenten willen we overbrengen naar de 
carnavalsvereniging voor deze leuke dagen. 
 

26-2-2010 19:00 GWVV DA1 Sportclub Olympic DA1 
27-2-2010 10:00 GWVV E2 SC Meddo E3G 
27-2-2010 10:00 GWVV F1G Dinxperlo F2 
27-2-2010 11:00 GWVV D1 Longa '30 D3 
28-2-2010 9:30 WVC 5 GWVV 2 
28-2-2010 10:00 GWVV 3 Stokkum 4 
28-2-2010 10:00 GWVV 4 Wolfersveen 3 
28-2-2010 14:30 Stokkum 1 GWVV 1 
5-3-2010 22:00 GWVV DA1 Paasberg De DA1 
6-3-2010 10:00 GWVV E2 AZSV E9 
6-3-2010 10:00 GWVV F1G Vosseveld F2 
6-3-2010 11:00 GWVV D1 Ulftse Boys D3MD 
6-3-2010 11:00 NVC E1 GWVV E1G 
6-3-2010 14:30 SDOUC B2 GWVV B1D 
7-3-2010 9:30 Zelhem 6 GWVV 3 
7-3-2010 10:00 Silvolde 3 GWVV 2 
7-3-2010 14:30 NVC 1 GWVV 1 

13-3-2010 8:30 Grol E6 GWVV E2 
13-3-2010 9:00 VVG '25 D2 GWVV D1 
13-3-2010 10:00 GWVV E1G DZSV E4G 
13-3-2010 10:15 Varsseveld F6 GWVV F1G 
13-3-2010 14:30 GWVV B1D Erix B1 
14-3-2010 9:30 Zelhem 5 GWVV 4 
19-3-2010 21:00 LZVV/DA1 GWVV DA1 
21-3-2010 10:00 GWVV 2 Winterswijk 5 
21-3-2010 10:00 GWVV 3 NVC 2 
21-3-2010 14:30 GWVV 1 Aerdt 1 
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Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te 
bereiken: 
Ferdie van de Pavert tel. 684915 
Peter Roes tel. 632025 
Marcel van de Pavert tel. 686163 
Andres Moreno-Ruiz tel. 631229 
Simone Bussink tel. 632239 
Clemens Wissing tel. 640815 
Tim Jansen tel. 630487 
Ellen Rots tel. 685775 
Carlo Molenaar tel. 684952 
Sven te Kaat tel. 683844 
Nico Immink tel. 640168 
Chiel Terhorst tel. 681271 
Kees van de Pavert tel. 684915 
Peter Berendsen tel. 685656 
Pascal Bolk tel. 632128 
Wim Klompenhouwer tel. 683756 
Maikel Wolters tel. 642056 
Hans Bruins tel. 632247 
Mike Frazer tel. 631810 
 
Clubhuis: 
Kitty Berndsen tel. 632260 
Bennie Mulder tel. 631625 
Peter Roes tel. 632025 
Kristel Aalders tel. 632727 
Ferenc Schepers tel. 640067 

Jeugdnieuws 
 Ton van Gelder 

Met het overlijden van Ton van Gelder gaan de gedachten ook weer 
terug in de tijd, toen hij bij de jeugd actief was als trainer van de 
allerkleinsten. Toen hij afscheid nam als trainer stond er in de Boogbal 
een tekst, die we hier en nu even (aangepast) terug halen. 
 
Ton werd gevraagd om de allerkleinsten te trainen (nu jongens van 
begin 20). Dat wilde hij wel en zo kwam hij woensdag uit Ulft en later 
uit Doetinchem om de trainingen te verzorgen. Hij deed dat vol 
overgave, op zijn manier, vol discipline, binnen afsluitend met een 
sprong over de stok en zo nodig met een drankpauze in de oude 
bestuurskamer. Het trainen van de allerjongsten vraagt wel wat van 
een trainer, want je bent beperkt in de mogelijkheden.  
Ton wist daar mee om te gaan en het was een genot om te zien hoe 
hij het afsluitende partijtje aanwijzingen gaf en (soms tot ongenoegen 
van de spelers) de stand in evenwicht hield. Toen hij stopte gaf hij aan 
dat het zijn wens was om samen met de spelers op de foto te gaan. 
Deze foto had hij later op zijn slaapkamer hangen en hij baalde ervan 
dat hij niet meer de naam wist van één van de spelers. Hij bleef 
geïnteresseerd in hoe ’t met de jongens ging. Zo was hij regelmatig te 
vinden op de Bezelhorst om naar trainingen en wedstrijden van De 
Graafschap te kijken en zo Ted van de Pavert te volgen. En natuurlijk 
had hij zo z’n eigen mening over de verschillende trainers en spelers. 
Mooi voor hem was ’t ook dat menig “kleutertje” nu al bij het 1e of 2e 
elftal speelt. Hij zag de jongens van de foto als senioren actief bij 
G.W.V.V en dan vond hij ’t prachtig om nog even terug te kijken hoe 
ze waren als kleuter bij hem. Het was ook fantastisch om te zien 
hoeveel jeugdleden van toen (en van nu) aanwezig waren bij ’t 
afscheid van Ton op De Buitenham. Daar waar Ton menig uurtje heeft 
doorgebracht om de jeugd van GWVV het voetbalspel aan te leren. 
 
Ton … Bedankt. 
      
 In de lappenmand 

Vanaf hier wensen we Tim Jansen en Roel Jansen (zit ’t in de naam) 
veel succes met hun herstel. We hopen ze weer spoedig fit op ’t veld 
te mogen zien. 
 
 Winteractiviteit 

Het was (en nu nog, is) een periode waar ’t niet makkelijk was om 
bezig te zijn met ’t voetbal. Sneeuw, kou, harde velden etc. Gelukkig 
kunnen we gebruik maken van onze zaal. Het betekent voor de 
trainers soms wel even extra overleg, maar dat mag geen probleem 
zijn. Op zaterdag 23 januari was er weer een knakworstentoernooi. 
Iedereen (vooral ook de clubhuisbezetting) bedankt voor jullie inzet. 
Binnenkort staat er, hopelijk naast de trainingen en wedstrijden weer 
een aantal activiteiten op ’t programma voor de jeugd. Hiervoor hoor 
je beslist binnenkort nog meer. 
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Foto’s knakworstentoernooi 
Voor meer foto’s kijk: 

http://www.mijnalbum.nl/Album=PBA6HAHK 

 Complimenten 
Er stond laatst een advertentie in de krant, waarin 
o.a. krantenbezorgers, postbezorgers extra 
bedankt werden voor hun werk in winterse 
omstandigheden. Dat is een goede zaak! 
Nou dan past in deze Boogbal ook een extra 
bedankje voor alle trainers die in de sneeuw, op 
een keihard veld, bij een gevoelstemperatuur van 
-10 toch maar buiten op het veld de spelers 
training staan te geven. 
Heren, bedankt. 
 
 Extra training E 

Het was al een wens, maar nog niet uitvoerbaar. 
Na overleg is het er toch van gekomen. Voor alle 
E pupillen is er naast de “gewone” 
dinsdagavondtraining een extra 2e training op de 
donderdag. Zo is het mogelijk om misschien ook 
eens wat meer rekening te houden met 
verschillen tussen de spelers (al hou je dat 
natuurlijk altijd en dat is ook niet erg). Daarnaast 
is het met het oog op de toekomst ook een goede 
zaak om al wat meer met deze 2 groepen samen 
te doen. Onder leiding van Wim en/of Carlo en 
met assistentie van Stan en Dirk proberen we 
samen de jeugd op de donderdag goed bezig te 
laten zijn met het voetbalspelletje. 
 
 Juniorenteam seizoen 2010-2011 

In een vorige Boogbal is de situatie al eens 
besproken. Hoe gaan we ´t volgend seizoen 
verder? Na gesprekken met de jongens lijkt het 
nu de volgende kant op te gaan; 
Het volgend seizoen spelen we met een A-
juniorenteam (evt. Dispensatie A – team). 
Dat is mogelijk en de kans is groot dat we dan af 
en toe (of wat vaker) een beroep moeten doen op 
speelgerechtigde spelers, die nu al bij de 
senioren spelen. D.w.z. jongens die geboren zijn 
in 1992 (of bij dispensatie 1991) 
De intentie is om dit 1 jaar te doen en dan zal het 
voor de jongens van dit team een keuze worden 
tussen een overstap naar de senioren of een 
jaartje (of 2-3 jaren) elders voetballen bij de 
jeugd. Het lijkt ons goed om op tijd met onze 
ideeën aan te komen, zodat iedereen hierover 
kan nadenken en dat we later niet voor 
onaangename verrassingen komen te staan. 
 
 Een nieuwe competitie 

Zoals bekend kent elk jeugdteam een nieuwe 
indeling in de zogenaamde voorjaarscompetitie. 
Voor Marcel een spoedklus om alles te regelen, 
want 1 week voor de aftrap werd de indeling pas 
bekend. Keurig werd iedereen op de hoogte 
gebracht van het hele programma compleet met 
vervoersschema. Natuurlijk is het onmogelijk om 
het iedereen naar wens te maken, nou ik geef het 
je te doen. We hopen dat alles goed mag 
verlopen en dat we, ondanks een valse start 
i.v.m. de winteromstandigheden, van een goed 
verlopen voorjaarscompetitie mogen genieten. 
Over de sterktes van de tegenstanders valt nu 
natuurlijk nog niet veel te zeggen, wel dat met 
name onze B een aantal verre uitwedstrijden 
tegemoet zien. Iets waar weinig aan te doen is en 
wat gelukkig niet alleen geldt voor onze 
vereniging. Trainers, leiders, spelers … succes! 
 

Het jeugdbestuur 

En dan na de wedstrijd een  
lekkere knakworst 
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 

DORPSKALENDER 
kijk voor complete dorpskalender op 

www.varsselderveldhunten.nl  
Februari 
23 kaartverkoop toneeluitvoering Kom Es kieken 
 
 
Maart 
1 Jaarvergadering Fanfare St.Gregorius 
6 Muziekmiddag senioren 
27,28  toneeluitvoering Kom es Kieken 
 

Nieuws vanuit 
Vereniging Dorpsbelangen   
Varsselder – Veldhunten (VDVV) 

 
 
 
 
 
 

I n de nasleep van de carnaval en de aanloop 
naar de jaarlijkse toneeluitvoering zou ik 
bijna willen uitroepen “Het feest kan 
beginnen  want de kaarten zijn binnen”.  
Want dit stukje  gaat met name over de kaart 
verkoop. Hoewel ik het niet kan nalaten om jullie 
te vertellen dat we inmiddels  allemaal voorzien 
zijn van de kleding en de rekwisieten. Met dank 
aan onze toneelvrienden uit Sinderen. Op 
maandag 22 februari gaan we voor het eerst 
kennis maken met de toneel vloer van het DRU 
complex en zullen we het verschil ervaren tussen 
deze en het oude vertrouwde  toneel van de 
Smeltkroes. 
 
Maar nu terzake:  
 
Loat Mans moar schoeven 
27 en 28 maart 2010  
DRU Fabriek 
Entree 5 euro 
Kaartverkoop  op 23 februari a.s. 
Persoonlijk aan de deur:  
via Tine Maatman ( 0315-681565)  
Als Tine niet opneemt spreek dan gewoon  het 
antwoordapparaat in. 
 
of bestellen op 
komeskieken@varsselderveldhunten.nl  
 

De bestelde kaarten liggen op de avond van uw 
keuze klaar op uw naam. 

(voor affiche zie www.varsselderveldhunten.nl) 

Deze MUZIEKMIDDAG  2010  wordt 
georganiseerd door het lokaal comité Dag van de 
Ouderen (Gendringen) en  Fidessa Welzijn. 
 
De muzikale invulling gebeurt door:  
 

SmartlappenkoorHartgelach 
 

Van 14.00 uur tot 16.30 uur bij 
Partycentrum  “ Terhorst ”  

in Netterden 
Zaal open vanaf 13.30 uur. 

 
1x Koffie met cake wordt u aangeboden. 
Overige consumpties zijn voor eigen rekening 
á € 1,65. 
 
Voor meer informatie en kopen van een 
entreekaart à € 5,00 p.p. kunt u terecht bij 
Fidessa Welzijn, F.B. Deurvorststraat 43  te Ulft 
telefoonnummer 0315-695920 of bij de volgende 
contactpersonen in uw woonplaats vanaf eind 
januari. 
 
Varsselder-Veldhunten: Anton Jansen tel. 681445   

Muziekmiddag  
voor senioren 6 maart a.s. 

Dorpswebsite    www.varsselderveldhunten.nl 
Op initiatief van / en onder de vlag van 
Vereniging Dorpsbelangen Varsselder – 
Veldhunten (VDVV) is er voor en door het dorp 
een gezamenlijke duurzame dorpswebsite 
ontwikkeld.                                                                             
Symbolisch hebben we de dorpswebsite de lucht 
ingeschoten op Oudejaarsdag, tijdens het 
traditionele carbidschieten van CV. De Zinkput. 
Door samenwerking van verschillende grotere 
verenigingen is er de mogelijkheid gecreëerd om 
op een andere dan tot nu gebruikelijke wijze een 
dorpswebsite vorm te geven.                       

Cursus en activiteiten aanbod van Fidessa kunt u 
lezen op www.varsselderveldhunten.nl 
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Samenwerking binnen het opzetten en fysiek 
vullen van deze site biedt de verschillende 
verenigingen de mogelijkheid te profiteren van 
elkaars activiteiten. Daarnaast is er voor alle 
gebruikers het financiële voordeel.  
Dit voordeel is mede te danken aan de financiële 
inbreng van de diverse website sponsoren. Onze 
dank gaat dan ook uit naar deze sponsoren.  
Ook voor kleinere verenigingen ontstaat nu de 
mogelijkheid om nieuws via de digitale snelweg 
te verspreiden. Uit de eerste reacties van 
bezoekers blijkt men deze vorm van 
samenwerking enorm te waarderen. Een 
samenwerking waar een ieder iets van zijn eigen 
identiteit weggeeft, ten gunste van het grote 
geheel. Dit gebaar heeft een dorpswebsite 
opgeleverd die tot nu toe louter winnaars kent.                                                                                   
Om de succesvolle start een passend vervolg te 
blijven geven is het noodzakelijk dat een ieder 
die iets te melden heeft wat ons dorp aangaat, dit 
meldt via de website.    Het moet een digitale 
Boogbal worden van, door en voor het dorp. 
Uiteraard vindt er nieuws uitwisseling plaats met 
de papieren versie “de Boogbal”.  Wij blijven als 
“vullers van de site” afhankelijk van uw inbreng. 
Hoe meer inbreng er komt van verschillende 
verenigingen, inwoners, buurtverenigingen des te 
interessanter blijft de site voor u als bezoeker. 
Alleen op deze wijze kan de website als 
hulpmiddel bijdragen aan een leefbaar dorp.                                                                                                
In het kader daarvan zijn we nog op zoek naar 
oude dorpsfoto’s / films die we mogen 
plaatsen. 
 
Om de website ook toegankelijk te maken voor 
de ouderen binnen ons dorp zijn we vanuit VDVV 
aan het kijken of we in het dorp op een 
laagdrempelige wijze een computercursus 
kunnen organiseren om ook deze groep op weg 
te helpen op het digitale pad. We denken hierbij 
aan een moderne vorm van naoberschap. Als 
bestuur van VDVV komen we hierop terug zodra 
we het plan uitgewerkt hebben en het 
bijbehorende financiële plaatje helder hebben. 
    
Woningbouw          
Binnen de gemeente wordt er op dit moment 
gewerkt aan een voorontwerp, hoe zaken in te 
vullen. Zodra deze gereed is zal deze ter inzage 
aan de bewoners worden gelegd.  
De door ons uitgevoerde woningbouwenquête 
wordt hierbij als leidraad gebruikt.         Bij de 
gemeente hebben we voor de groep “starters”ook 
de mogelijkheid van “particulier collectief 
opdrachtgeverschap” aangedragen. Bouwen 
volgens dit principe maakt bouwen goedkoper. 
O.a. in Braamt is volgens dit principe gebouwd. 
De gemeente is hierin bereid mee te denken. 
Voorwaarde is wel dat er belangstelling vanuit het 
dorp / starters is.  Dus “starters “meld je !! 
Interesse meld je vrijblijvend bij de voorzitter van 
VDVV.  
Als VDVV gaan wij er nog steeds van uit dat 
er in 2011 gebouwd kan worden. 
 
Buitenschoolse opvang (BSO) 
Vanuit VDVV hebben we het initiatief genomen 
om te kijken of B.S.O in ons dorp is te realiseren. 
  
Op dit moment is Juut & Co aan het kijken 
welke vervolgstappen genomen moeten 
worden om e.a. te kunnen realiseren. De 
intentie van alle partijen is dat we op korte 
termijn willen starten. Als locatie wordt hierbij 

gedacht aan de voetbalkantine van GWVV. 
Hebt u nog niet gereageerd, maar hebt u wel 
interesse, meldt u dan alsnog.   
Telefoonnummer Juut & Co 0315-231 775 of 
mailen met info@juutenco.nl                    U kunt 
ook contact opnemen met de voorzitter van 
VDVV. 
 Voor het dorp / u als inwoner ligt hier een unieke 
kans om buitenschoolse opvang in het dorp 
gerealiseerd te krijgen.  Ook ideaal voor de 
vakantieperioden. 
 
Voortgang Gemeenschapshuis 
Zoals u ongetwijfeld de afgelopen weken hebt 
kunnen lezen is er vooruitgang in de realisatie 
van het nieuwe Gemeenschapshuis. De 
ontsluiting via het terrein van v.d. Pavert lijkt 
realiseerbaar, mits de provinciale bijdrage voor 
bedrijfsverplaatsing toegezegd wordt.                                   
Vanuit de projectgroep is ondertussen een 
werkgroep “bouwcommissie” bezig om de 
bouwtekening verder te concretiseren. 
Gebruikers/ verenigingen zullen in dit kader 
gevraagd worden naar input. Het gebouw moet 
immers waar mogelijk voldoen aan de eisen van 
de gebruiker(s). Achter de schermen wordt hard 
gewerkt aan de invulling van het nieuwe 
Stichtingdbestuur. Verschillende partijen moeten 
hierbij met een voordracht komen van een 
persoon die namens bv. GWVV zitting wil nemen 
in het nieuwe Stichtingsbestuur.                                            
Zodra we als projectgroep concrete zaken 
kunnen laten zien, willen we wederom een avond 
met u als inwoner beleggen om te “klankborden.” 
Mochten we ondertussen zaken te melden 
hebben zullen we dat doen via de dorpswebsite 
en de Boogbal. 
 
Informatieboekje.                  
Het informatieboekje  is zoals al eerder gemeld, 
gemaakt voor nieuwe inwoners van Varsselder – 
Veldhunten. Hebt u een nieuwe “buur” laat het 
ons weten, of kom voor de nieuwe buur een 
boekje halen. Alleen via deze werkwijze komt de 
achter-liggende gedachte van het tot stand 
komen van het informatieboekje tot leven 
Lidmaatschap VDVV. Een lage investering 
met een hoog rendement. 
Vindt u het belangrijk dat de agenda van het dorp 
en de toekomstige ontwikkelingen  van het dorp 
mede bepaald worden door u als inwoner?                          
Wordt dan lid van VDVV. Wij proberen daar waar 
mogelijk de belangen van het dorp te behartigen. 
Door uw lidmaatschap ondersteunt u de 
doelstellingen van VDVV. Daarnaast streven wij 
als VDVV naar een zo breed / groot mogelijke 
achterban. Een brede achterban geeft ons als 
belangenvereniging een betere positie om de 
belangen van het dorp te verdedigen richting bv. 
een gemeente. 
Lid worden van Vereniging Dorpsbelangen 
Varsselder – Veldhunten kost u slechts € 4,- per 
jaar.  Het enige wat u hoeft te doen is u te 
melden bij een van de onderstaande 
bestuursleden.  
                                                                                             

H. Gerritsen    H.Hebbink  
Past. Reulinkstraat 12  Hoofdstraat 2 
     Wim Klompenhouwer 
     Hesterweg 15 
U kunt ook  online via de dorpswebsite “VDVV 
lidmaatschap” uw aanmelding regelen.             

Namens bestuur VDVV, 
Wim Klompenhouwer, voorzitter. 
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Weet je nog van toen? 
V anaf het begin der 20e eeuw werd er in ons dorp al op verschillende manieren muziek ten 
gehore gebracht. 
Dit gebeurde dan met de kermis, meiboomfeesten, priester inhalen en bruiloften. Dat er ook toen bij de 
jongeren wel interesse was voor muziek, bewezen plaatsgenoten, waarvan er enkelen bij 
buurtverenigingen in Gendringen en Ulft lid waren. Er ontstonden ook orkestjes van enkele personen 
die bij gelegenheden samen met vendeliers van het Gilde een serenade verzorgden. Tijdens de 
oorlogsjaren 1940-1945 stond het verenigingsleven stil, dus ook de muziek. Direct na de bevrijding 
kwam dit weer tot bloei. De processie, die hier sinds 1930 jaarlijks rondtrok, werd weer in ere hersteld 
en telkens opgeluisterd door de muziekvereniging “Kunst na Arbeid”uit Ulft. De optochten tijdens de 
kermisdagen werden opgeluisterd door orkest Masselink uit Doetinchem, dat ook de kermismuziek 
verzorgde in het Feestgebouw. Deze vormen van muziek maken duurde tot 1950, toen de fanfare St. 
Gregorius werd opgericht. Op 27 augustus 1950 werd een vergadering uitgeschreven, waarop de 
besturen van diverse verenigingen en andere belangstellenden welkom waren. 
Een comité, dat eerder was geformeerd door het Gildebestuur, gaf een uiteenzetting van deze plannen 
op deze vergadering. Om aan de vereiste gelden te komen voor instrumenten (ongeveer ƒ 3.000,00) 
zou er een huis aan huis collecte komen. Carel Verheij bood zich aan als dirigent om kosteloos  de 
muzikanten op te leiden, totdat ze een mars konden spelen. Na veel overleg en beraad werd een be-
stuur gevormd dat een actie hield voor de benodigde gelden. Door de toen ongeveer 90 gezinnen 
tellende plaats werd ƒ 2.665,00 bijeen gebracht. Ook begon men een ledenwerfactie en ook hier werd 

(vervolg dorpsnieuws) 

Varsselder - Veldhunten, februari 2010.                
           
      Aan de ereleden, leden van verdiensten, leden en donateurs  
      van de Fanfare “St. Gregorius” te Varsselder - Veldhunten. 
      Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 

 
 
       
    
 

Aanvang : 20.30 uur in Gildegebouw “de Tent” 
Agenda : 
 
1 : Opening door de voorzitter Maarten Wijkamp. 
2 : Ingekomen stukken en mededelingen. 
3 : Verslag van de jaarvergadering 2009. 
4 : Jaarverslag activiteiten 2009 door Karin van Arragon. 
5 : Financieel verslag over 2009 door de penningmeester Rik Fisser. 
6 : Verslag van de kascommissie :Jacqueline Fisser en Henri Hebbink. 
7 : Benoeming nieuwe kascommissie. 
         Aftredend lid van deze kascommissie : Henri Hebbink 
8 : Vaststellen contributie 2010. 
9 : Taakverdeling leden 2010 + rondvraag Jeugdleden. 
 
          Hierna volgt een korte pauze. 
 
10: Bestuursverkiezing : 
           Aftredend en  herkiesbaar : Penningmeester : Rik Fisser                                                           
(Nieuwe kandidaten  kunnen zich voor aanvang vergadering aanmelden bij bestuur). 
 
11 : Activiteitenplanning  2010 + Uitslag Enquête  
12 : Verslag “Club van 100 “ door bestuur van de club van 100. 
13 : Rondvraag. 
14 : Sluiting jaarvergadering 2010 door de voorzitter Maarten Wijkamp 
 
Het voortbestaan van een muziekvereniging binnen deze gemeenschap is een must ! 
Laat daarom uw waardering blijken door ook aanwezig te zijn op deze jaarvergadering. 
Het bestuur en de leden zullen uw komst zeer waarderen ! 

Tot ziens op  01.03.2010 om 20.30 uur !.               
Het bestuur.  
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ruim gehoor aan gegeven. Op 12 
november 1950 vond de 
definitieve oprichting plaats, 
waarbij statuten en reglementen 
werden vastgesteld. De 
vereniging kreeg de naam “St. 
Gregorius” en de gekochte 
instrumenten werden aan de 27 
leden uitgereikt. Op 26 november 
1950 vond op feestelijke wijze de 
bespeling van de nieuwe 
instrumenten plaats door de 
fanfare St. Cecilia uit Megchelen. 
Als repetitielokaal fungeerde het 
Feestgebouw en bij goed weer 
buiten, want men moest ook 
leren in de pas te lopen op de 
maat van de muziek. 
Kermiszondag 3 juni 1951 was 
een grote dag voor ons dorp. De 
fanfare werkte voor het eerst mee aan de processie en de dagen erna aan de optochten. Wel twintig 
keer werd tijdens die kermisdagen de rekrutenmars gespeeld, de enige mars die men goed kende. De 
toon was gezet en de fanfare werd geleidelijk een vereniging, die tal van evenementen opluisterde. In 
1953 werden nieuwe uniformpetten aangeschaft van de fa. Westerhof uit Ulft. Enkele dames traden in 
1960 voor het eerst toe tot de werkende leden en geleidelijk werden er dat meer. In dat jaar werd ook 
deelgenomen aan een federatief bondsconcours. Men behaalde hier een 1e prijs met 297 punten en 
promotie naar de derde afdeling. Het 12,5 jarig bestaan werd in 1963 gevierd in zaal Mulder. Hierbij 
bood een organiserend comité een standaardvaandel aan. In 1967 nam het bestuur een initiatief, om 
een oliebollenactie te houden, ter ondersteuning van de verenigingskas. Teun Jansen stelde de garage 
beschikbaar, waar in de laatste dagen van dat jaar 2500 bollen werden gebakken met een netto 
opbrengst van ƒ 700,00. Een jaar later nam Carel Verheij afscheid na 18 jaar het dirigentschap te 
hebben uitgeoefend. De fanfare bereikte in 1971 de 1e afdeling en tevens werd een stel uniformen 
overgenomen van een vereniging uit Amersfoort. Het 25-jarig bestaan werd in 1975 gevierd. Als 
dorpscadeau werd tijdens een muzikale rondgang ƒ 4.300,00 opgehaald. Op 30 januari 1979 nam H. 
ketelaar afscheid na 28 jaar voorzitter te zijn geweest. Secretaris W. Gerritsen nam in 1985 afscheid. 
Hij was de laatste uit het dagelijks bestuur: H. Ketelaar, H. Terhorst en W. Gerritsen, die vanaf de 
oprichting samen 96 jaar een bestuursfunctie hadden bekleed. Het 40-jarig bestaan werd in 1990 
groots gevierd. Een 
gemeentelijk 
muziekfestival, 
receptie, reunie van 
oud leden, 
fototentoonstelling en 
een jubileumboek met 
de geschiedenis van 
St. Gregorius. Hierna 
werd zoals steeds, de 
nodige aandacht 
besteed aan de 
opleiding van de 
muzikanten vanaf de 
blokfluitgroep, 
muziekles A.M.V. 
(algemene 
muziekvorming) 
binnen de fanfare en 
de muziekschool. In 
1996 werd door een 
aantal leden een 

(vervolg Weet je nog van toen?)

Deelname aan de sacramentsprocessie in 1957 

Bij het 25-jarig bestaan van St. Gregorius in 1975 
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loterij opgezet met als doelstelling, 1000 loten à ƒ 75,00 verkopen met flinke prijzen. Deze actie leverde 
een flinke som geld op voor instrumenten en uniformen. Hiermee werd ook vooruit gekeken naar het 
50-jarig bestaan en een jubileumcomité samengesteld samen met het bestuur van St. Gregorius. Deze 
mensen stelden een programma op met o.m. een theaterstuk (Een onbezonnen kus), een dorpsverhaal 
uit het begin der 20e eeuw. Dit toneelstuk gespeeld in de Smeltkroes in Ulft, werd een groot succes, 
evenals het jubileumconcert met als titel: “Music Together”. Hierin vertolkten louter inwoners uit ons 
dorp een muzikale of vocale bijdrage. Maar de ook in de 1e afdeling uitkomende fanfare liet veel moois 
horen, onder leiding van dirigente Ria Degenkamp. Al met al zou dit 50-jarig jubileum een onvergetelijk 
festijn worden, dat door een ongekend groot aantal belangstellenden werd bezocht. Na dit topjaar 
volgden jaren in een levendig dorp met veel evenementen waarbij de fanfare telkens present was. Zo 
ook bij hun 55-jarig bestaan in 2005. Weer werd in de Smeltkroes in Ulft een concert gegeven onder de 
naam: “Music Together 2”. Een concert, gebracht door de fanfare samen met zangers en zangeressen 
uit ons dorp die nummers brachten uit de jaren ’70, ’80 en ’90. 
In 2007 nam dirigente Ria Degenkamp, na ruim 22 jaren afscheid. Ze was ooit op 23-jarige leeftijd 
begonnen bij St. Gregorius en liet een rijke muzikale erfenis na. Nu weer enkele jaren later, kijkt men 
alweer naar de datum 12 november 2010, wanneer de fanfare 60 jaar oud zal zijn. 
Ook dan zal de toepasselijke ceremonie wel weer niet ontbreken. 
 
B. Kroesen. 

GEVRAAGD 

Wie heeft er nog spullen uit de 2e wereldoorlog? 
O.a. hulzen, helmen, scherven, bonnen, baret, riemen, granaat 
kisten, surrogaat artikelen, documenten enz. enz. 
Als hobby gebruik ik ze op scholen tijdens het geven van een gastles 
aan leerlingen, waar veel belangstelling voor is, nu 65 jaar na dato. 
Gaarne hou ik me aanbevolen voor dergelijke spullen. 
 

B.Kroesen 

De opbrengst van deze kleding-
container wordt gebruikt voor de 
kinderen van de basisschool PIUS 
X.  
U moet dan onder andere denken 
aan Sinterklaas, Kerstviering, 
Carnaval, Pasen, schoolreisje en 
het schoolkamp. 
 
Heeft u oude kleding dan kunt u 
deze in een gesloten plastic zak 
deponeren in de kledingcontainer 
van CURITAS.  U bent uw oude 
kleding kwijt en de kinderen van 
de Basisschool PIUS X hebben 
weer een leuke activiteit. 
 
De kledingcontainer van CURITAS 
kunt u vinden naast de glasbak 
Achter de Molen. 


