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VAN DE VOORZITTER/INHOUD

Zomaar een herfstige zondagochtend. De 
eerste leerlingen moeten nog arriveren 
in ons huiswerkinstituut. Alles staat klaar, 
de koffie is gezet, dus even tijd voor wat 
overpeinzingen.
Mijn eerste jaar BWO zit er bijna op 
en is er heel veel gebeurd. De club is in 
beweging, kun je wel stellen. Allemaal 
positief? Nee. Allemaal negatief? Nee, 
ook zeker niet! Maar dat het stilstaat, 
allesbehalve. ‘Wat is er dan allemaal posi-
tief voorzitter’, is dan de retorische vraag. 
‘Wij zien daar zo weinig van?’ Welnu, als 
ik dat kort mag samenvatten, zijn er wat 
mij betreft een aantal zaken die er echt 
positief uitspringen:

• De meer dan uitstekende samenwer-
 king met een groep mensen in het   
 hoofdbestuur. Stuk voor stuk mensen  
 met duidelijke ideeën over hoe zaken  
 beter moeten. De sfeer en de humor  
 binnen dit team en het respect voor 
 elkaars kennis en kunde.
• De grote (maar nog steeds veel te 
 kleine!) groep vrijwilligers die er elke  
 week weer voor zorgt dat alles reilt en  
 zeilt. 
• Het grote plezier waarmee al onze   
 leden wekelijks hun potje kunnen voet-
 ballen, handballen of zelfs een kaartje  
 leggen voor de ‘oudere jeugd’.
• Het nieuwe kunstgrasveld dat we 
 eerder in gebruik hebben mogen 
 nemen dan gepland.
• De nieuwe verlichting die ervoor zorgt  
 dat we ook in de donkere uren heerlijk  
 kunnen voetballen.

We zijn met ons allen met serieuze zaken 
bezig. Minimaal 3000 mensen, 1300 
leden + ouders + oud-leden en ereleden, 
zijn wekelijks direct dan wel indirect bij 
BWO betrokken.
Dan gaat er ook weleens wat mis, dan 
wordt er ook weleens een fiets op de 
verkeerde plek neergezet of ….
Gun al die hardwerkende vrijwilligers af 
en toe het voordeel van de twijfel en blijf 
respectvol met elkaar omgaan. Dat is wat 
je als club groot maakt en niet het aantal 
leden! We zijn een club voor jong en 
oud; lief en leed wordt er soms letterlijk 
gedeeld.

VAN DE VOORZITTER

BWO gaat een groene club worden, 
zuinig met energie. Ons sportpark wordt 
het mooiste en beste van Hengelo. Onze 
jeugd gaat steeds beter voetballen en 
handballen. BWO 1 gaat echt wel weer 
wedstrijden winnen en de handbaldames 
gaan ook hun uitdagingen niet uit de 
weg. Heb vertrouwen in elkaar en in je 
club. 

Ik wens jullie allen een sportief seizoen 
toe met fairplay, zowel langs de lijn als 
daarbinnen.

Hoog die vaan!

Lukas van Belkum
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BWO 1

BWO 1 
update

Op het moment dat ik dit schrijf, zijn wij er met BWO 1 nog niet in geslaagd om een 
wedstrijd te winnen in de competitie. Een ontzettend teleurstellend begin van het seizoen 
en dat is eigenlijk nog een understatement.
 
Een aantal maanden geleden zijn we de voorbereiding op het nieuwe seizoen met frisse 
moed gestart. In de beker hebben we wisselende resultaten geboekt, maar zijn we uitein-
delijk groepswinnaar geworden. We spelen in de volgende ronde tegen SV Almelo. Het 
gaat echter voornamelijk om de competitie en het is echt frustrerend om vijf wedstrijden 
achter elkaar te verliezen. Iedere wedstrijd heeft zijn eigen verhaal, maar een belangrijke 
conclusie is wel dat we te veel doelpunten tegen krijgen door ons eigen toedoen. Het 
is erg moeilijk om wedstrijden te winnen op het moment dat je al snel achter de feiten 
aanloopt. Daarnaast is het vooralsnog lastig om echt veel goede kansen te creëren. Een 
aantal wedstrijden op rij verliezen doet uiteraard pijn, maar wij zijn zeer strijdbaar en 
hebben wel het vertrouwen dat we het dit jaar nog om gaan draaien samen. 

Karakter tonen en schouders eronder
In de wedstrijden tegen Longa en de Zweef hadden we twee keer meer verdiend en 
hebben we bij vlagen laten zien dat we nog steeds behoorlijk mee kunnen in de eerste 
klasse. Het belangrijkste is nu dat we als team karakter tonen en de schouders eronder 
zetten om dit om te draaien samen. Langzaamaan merken we dat we stappen maken 
met de nieuwe trainer René Nijhuis. Een nieuwe trainer brengt natuurlijk ook altijd zijn 
eigen ideeën met zich mee en het is nu aan ons om dit zo goed mogelijk in de praktijk 
te brengen. Op de trainingen merk ik dat we vooruitgang boeken. Het is nu zaak dit te 
vertalen naar de competitie. 
De komende weken spelen we tegen NEC, Bemmel en Tubantia. Deze weken zijn erg 
belangrijk voor ons; we kunnen onze eerste punten verzamelen. Met de steun van onze 
hondstrouwe supporters zit het gelukkig wel goed dit jaar. Ook voor jullie willen wij gauw 
weer het BWO laten zien dat jullie van ons kennen en gewend zijn. 

Hoog de Vaan



HET PLEIN 90 7559 SR HENGELO Volg ons ook op facebook!
IntersportMegastoreHengelo

5%
SPAREN

5% VAN AL UW BESTEDINGEN 
SPAREN VOOR WAARDECHEQUES?
HAAL NU ONZE GRATIS INTERSPORT KLANTENKAART
EN U ONTVANGT 2x PER JAAR EEN WAARDECHEQUE!

WWW.INTERSPORTTWINSPORT.NLBekijk onze collectie ook online via:
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Sfeerac-
tie: stri-
jd, 
win en 
verover 

INTERVIEW

Interview met 
hoofdtrainer René Nijhuis

Op dinsdag 16 oktober sprak ik met de hoofdtrainer van BWO 
1 af in de hoofdbestuurskamer. Het vlaggenschip van onze club 
was het seizoen troosteloos begonnen met drie nederlagen uit de 
eerste drie wedstrijden en stond samen met Tubantia onderaan. 
Dat is niet iets wat je als nieuwe trainer – en eigenlijk nooit – zou 
wensen. Maar ik ontmoette een opgewekte trainer die er nog alle 
vertrouwen in heeft dat het goedkomt. Waarom ook niet? Er zijn 
nog maar drie wedstrijden gespeeld.

Voetbaldier
René Nijhuis valt te omschrijven als een echt voetbaldier. Als klein 
jongetje begonnen in de jeugd van UDI en later gescout door de 
Twentse Voetbal Bond, zeg maar de huidige jeugdopleiding van 
FC Twente. Na de hele jeugd te hebben doorlopen, heeft hij zelfs 
zijn debuut voor FC Twente gemaakt. In de jeugd werd onder 
andere nog gevoetbald met Erik ten Hag en André Karnebeek. 
Dit was tegen Haarlem waar in dezelfde pot ook Arthur Numan 
ook zijn debuut wist te maken. Uiteindelijk bleek FC Twente net 
een stap te hoog en maakte hij de overstap naar FC Den Bosch, 
waar hij meer dan zes jaar speelde. 

Na het leven als voetballer rolde hij zo het leven als trainer in, 
omdat hij gevraagd werd om een rol te spelen als trainer in de 
jeugdopleiding van FC Twente. Na verschillende functies te 
hebben vervuld, combineert hij momenteel de baan als hoofd-
trainer bij BWO 1 met dat van assistent-trainer van de FC Twente 
Vrouwen. René heeft een vrouw en met deze vrouw heeft hij een 
dochter van 19 en een zoon van 16 oud. Hij woont in Enschede. 

Verandering
Zoals iedereen weet, gaf Peter Schulte vorig seizoen al vroeg aan 
om er na het seizoen mee te kappen. Zodoende kon er vroeg 
worden begonnen met de zoektocht naar een nieuwe trainer en 
uiteindelijk is er, na meerdere gesprekken, besloten dat René ons 
vlaggenschip zal trainen. Tevens is hij trainer bij de FC Twente 
Vrouwen, vandaar dat het niet altijd meer mogelijk is om de 
vrijdag – de vaste trainingsavond – te gebruiken. Wat hem aan-
sprak, is dat de combinatie tussen het trainen van de beide teams 
bij BWO geen probleem was. Tevens heeft BWO een grote vaste 
kern, dit betekent dat er weinig verloop is in de selectie. 

René geeft aan dat hij in vergelijking met afgelopen seizoen meer 
wil gaan voetballen middels de middenvelders. Vorig seizoen 
werd al vlug de lange bal gehanteerd en dat bleek achteraf zeker 
geen verkeerde tactiek! Hij denkt echter dat deze selectie de 
kwaliteiten herbergt om deze switch te maken. Een ander belang-
rijke verandering is van man- naar zonedekking. Momenteel zijn 
de resultaten er helaas nog niet naar, maar hij gelooft dat deze 
manier van voetballen ervoor zal zorgen dat er op korte termijn 
resultaten zullen worden behaald. 

Uiteindelijk hoopt hij dat hij geen rotzooi achterlaat en dat de 
ploeg de nodige progressie zal doormaken, met natuurlijk uit-
eindelijk minimaal handhaving in de eerste klasse. Aan het einde 
van zijn trainerschap hoopt hij dat hij BWO verder op weg heeft 
weten te helpen naar de toekomst.

Niels Bijen 
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Staat binnenkort jouw 
bedrijfsnaam op een van
de kleedkamerdeuren?

3 deuren 
zijn inmiddels 

gevuld!

Nog 11 te 
gaan!

GEÏNTERESSEERD?           
Neem contact op met 

Niek Oberjé:
06 42 35 75 43

niekoberje@gmail.com

voor maar
€100,-

per seizoen
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INTERVIEW

Vrijwilligerscoördinator
René Krakers 

De nieuwe vrijwilligerscoördinator van BWO is 

René Krakers. Inmiddels is hij al meer dan 20 jaar 

actief als bemiddelaar tussen ZZP’ers en opdracht-

gevers. Bij BWO is hij betrokken als voetballer van 

BWO 7 en hij is meerdere jaren leider geweest van 

het elftal van zijn zoon, die voetbalt in de JO15.
 

Eén van de functies van de vrijwilligers-
coördinator kan zijn dat u vrijwilliger wilt 
worden, maar geen idee hebt met wie 
contact op te nemen. Dan bent u bij René 
aan het goede adres! Hij vormt de perfec-
te tussenpersoon tussen de verschillende 
commissies en een eventuele nieuwe vrij-
williger. 

Dat zal echter niet het enige zijn wat hij 
gaat doen. Zo zal er worden gekeken hoe 
de vaste vrijwilligers kunnen worden ont-
last, want steeds blijkt weer dat de vaste 
vrijwilligers meer hooi op de vork nemen 
dan ooit de bedoeling was. Tevens is het 
de bedoeling om structuren binnen de 
commissies en het dagelijks bestuur aan 
te brengen, zodat de communicatie beter 

René Krakers

zal verlopen en er van beide kanten duide-
lijkheid is met wie er contact opgenomen 
moet worden bij problemen en vragen. 

Als laatste kan hij een luisterend oor bie-
den aan bestaande vrijwilligers. Zo kan het 
voorkomen dat een vrijwilliger geen zin 
meer heeft in datgene wat hij/zij doet en 
overweegt te stoppen, maar er bestaat na-
tuurlijk ook de mogelijkheid om iets anders 
te gaan doen binnen BWO. Zo gaat een 
goedwillende vrijwilliger niet verloren voor 
de vereniging. Er zouden onderling ook ir-
ritaties of discussies kunnen spelen; in dat 
geval biedt de vrijwilligerscoördinator een 
luisterend oor.

Niels Bijen

Mocht u contact willen opnemen met de 
vrijwilligerscoördinator, dan kan dat:

E-mailadres: vrijwilliger@ksvbwo.nl 
Mobiel nummer: 06 47 15 24 99

Beste BWO-ers,

Dank jullie wel. Wat een bijzonder afscheid hebben we gehad. BWO was zo belangrijk 
in het leven van Ben dat het heel fijn was, voor ons, om te merken dat Ben ook voor 
veel mensen iets betekend heeft.
Het was voor ons een hele steun dat jullie met zovelen aanwezig waren.
Dank jullie wel.

Annie Bornebroek-Zanderink
en de kinderen en kleinkinderen



Altijd de meest actuele collectie 
mode sieraden en horloges!

Nieuwstraat 15 Hengelo | 074-2912315 | www.juwelierknoef.nl
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ALGEMEEN

BCBWO.NL

ZINventief
Communicatie,Training & Advies

Lid WOrdeN vaN 
BWO BusiNess CLuB? 

Ga naar bcbwo.nl

Sfeervolle entree
Precies om 12.00 uur parkeer ik mijn  
e-bike op de stoep bij de osteopathie 
praktijk van Marcel Kramer en Glenn 
Vuurpijl. Twee joviale mannen die, naar 
later zal blijken, al sinds mensenheugenis 
vrienden en collegae van elkaar zijn. 
Ik doe de deur open en krijg letterlijk het 
gevoel in een sfeervolle huiskamer te 
stappen: prachtig mooie pastelkleuren, 
een lange houten tafel met veel stoelen er 
omheen, wandbekleding alsof je uitkijkt 
op een prachtig herfstbos. Kortom, ik krijg 
het idee dat ik hier meer dan welkom ben!
Kort daarna vliegt de deur van een prak-
tijkruimte open en sta ik met Marcel in de 
keuken een kop thee te maken. Niet lang 
daarna verschijnt ook Glenn ten tonele en 
zitten we met ons drieën aan die gezellige 
lange tafel geanimeerd te praten.

Marjana van Belkum (communicatie) zet in de schijnwerper:

Marcel Kramer, getrouwd met Silvia en samen 2 dochters van 

22 (Amber) en 20 (Esmee), Glenn Vuurpijl, getrouwd met 

Ingrid en samen 2 dochters van 22 (Vera) en 24 (Eva). Samen eigenaar van 

Osteopathie Praktijk Hengelo

Ontstaan Osteopathie Praktijk Hengelo
Heeeul lang geleden, in 1983, deden 
Marcel en Glenn samen de opleiding  
fysiotherapie.
Glenn vestigde zich daarna samen met 
een partner in Duitsland. Ze startten daar 
hun eerste praktijk. Marcel was hun eerste 
werknemer!
Op het moment dat de andere part-
ner stopte, wisten Glenn en Marcel het  
meteen zeker: wij gaan samen verder als 
zakenpartners. Zo gezegd, zo gedaan!
Eerst nog in Duitsland, maar uiteindelijk 
wisten de twee dat Hengelo helemaal 
klaar was voor een osteopathie praktijk. 

Osteopathie Praktijk Hengelo en BC BWO
BWO is het thuishonk van Glenn: gebo-
ren en getogen in de Noork. Zelf nooit ge-
voetbald, maar kent iedereen! De Noork, 
zijn thuis. Via de leuke, joviale Jos Bouw-
huis is Glenn bij de business club geko-
men, hoe mooi is dat? 
Marcel, een rasechte Amsterdammer en 
nog steeds pratend met een Amsterdamse 
tongval, voelt zich vanaf zijn jeugd hele-
maal thuis in Hengelo. Marcel voetbalt bij 
de 45+ van BWO. 
De ongedwongen jongensachtige sfeer 
die binnen de BC BWO heerst, is wat de 
beide mannen een gevoel van binding 
geeft. Het huiskameridee in hun praktijk 
vinden ze qua gevoel en sfeer ook terug 
bij deze groep ondernemers.

Heeft u een pijn die maar niet weg-
gaat? Of wilt u ook zo’n ‘welkom 
gevoel’ ervaren? Bel 074 250 41 13 
of mail naar o-p-h@kpnplanet.nl

Aan de Oude Postweg kwam hun eerste 
werkplek in Nederland. Uiteindelijk land-
den de twee in het sfeervolle pand waar 
ze nu ook al jaren zitten, aan de Sloets-
weg 39.

Osteopathie voor wie?
“Daar waar de pijn zit, ligt niet altijd de 
oorzaak”, vertellen Marcel en Glenn. 
Mensen met chronische klachten komen 
vaak bij Glenn en Marcel terecht. 
In beginsel kwamen er voornamelijk ou-
ders met kinderen. Baby’s kampend met 
problemen in hun ontwikkeling, ontstaan 
na een moeilijke bevalling. Hun enige 
doelgroep? Nee! Ook sporters kennen de 
weg naar Marcel en Glenn. Doel bij spor-
ters: de aan- en afvoer van energie zo op-
timaliseren dat sporters meer rendement 
krijgen.
Daarnaast promoten Glenn en Marcel het 
gezond ouder worden: indien er aanhou-
dende pijnklachten zijn, helpen zij de oor-
zaak te achterhalen en de pijn te verzach-
ten. Kortom, hun uiteindelijke doelgroep 
ligt tussen de 0 en 80 jaar….

Marcel Kramer Glenn Vuurpijl
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één-tweetje? 
Wij maken doeltreffend communiceren  

graag zo eenvoudig mogelijk

Met ons goed ingespeelde & enthousiaste team zijn wij de  
beste speler die u zich kan wensen voor al uw reclame uitingen.
huisstijlontwikkeling + handelsdrukwerk + reclamedrukwerk + kleding + media belettering  
+ promotieartikelen + lichtreclame + beursmateriaal + voorraadbeheer + relatiegeschenken

 (074) 255 08 60
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BWO jeugdkamp 2018
Op zaterdagmorgen 9 juni 2018 was het al heel vroeg een drukte van belang op onze kamplocatie bij de Kroeze Danne in Ambt 
Delden. Leiders en organisatie liepen druk heen en weer om alles in gereedheid te brengen voor het kamp van het jaar. Het is al 
aangenaam warm en het belooft een zonnig weekend te worden. Nog even een korte laatste briefing met een kop koffie en dan is 
het zover. Van de leiders in gele hesjes bij de ingang krijgen we voor 10.00 uur al een seintje dat de eerste kinderen arriveren. Om  
10.00 uur gaan de ‘hekken’ open en stroomt het kamp vol met enthousiaste kinderen. 

Eerst de spullen naar de kamer brengen, 
ontdekken welke teamgenoten bij jou op 
de kamer liggen, kennismaken met je ka-
merleider en eventueel nog een bezoekje 
aan onze ‘medicijn-vrouw’, dan is het tijd 
om afscheid te nemen van ouders/verzor-
gers. Het avontuur lonkt!

Kennismakingsspel
Als iedereen er is, beginnen we met het 
kennismakingsspel. We starten elk kamp 
met het kennismakingsspel om kinderen 
en leiders met elkaar in contact te bren-
gen. De kinderen hebben weliswaar een 
eigen kamerleider en, tijdens dit kamp 
voor het eerst, een spelleider, toch is het 
belangrijk dat ze elke leider aan durven 
spreken als er iets is. Om die drempel wat 

lager te maken, spelen we het kennisma-
kingsspel. De kinderen moeten in kleine 
groepjes ontdekken welke stellingen bij 
welke leider horen. Dit jaar was de op-
dracht extra moeilijk, maar er waren toch 

twee groepen die het redelijk snel tot een 
goed einde hebben gebracht. De win-
naars van dit spel mochten op zondag een 
extra potje lasergamen in het bos! 

Spellencircuit zaterdag
Tijdens het spellencircuit maakten de kin-
deren voor het eerst kennis met hun ‘spel-
leider’ en hun ‘spelgroep’. Door de teams 
en jongens/meiden te mixen, wilden we 
meer gelijkwaardiger teams maken tijdens 
de spellen. Dit jaar stonden deze spellen 
op het programma: Jeugdfotospel, wijd 
oog-voetbal, bekers water estafette, om-
gekeerd verstoppertje, Rugby á la Lars en 
stormbaan water estafette. 

Altijd fijn wanneer we lekker met water 
kunnen spelen tijdens de spelletjes, maar 
het zwemwater lonkt ook. Onder bege-
leiding van onze enthousiaste jeugdleiders 
werd op het sportveld de zeepbaan getest. 
Ze gingen hard, harder en het hardst. Ook 
onze jeugdleiders doen hier graag aan 
mee. Anderen gingen lekker chillen, voet-
ballen of lekker zwemmen in de zwemvij-
ver. Het was een heerlijk relaxed middagje. 
Na het eten konden de kinderen kiezen om 
te mee te doen aan het BWO wereldspel, 
Levend Stratego in het bos of gewoon te 
chillen/lezen/knutselen/tekenen.

JEUGD
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Oude postweg 182 
7557 DJ Hengelo  

074 - 29 117 10
www.dierenwinkelxl.nl

Jos ter Brugge
Hengelsport en Dierenspeciaalzaak
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JEUGD

Bonte Avond
’s Avonds stond de Bonte Avond op het 
programma. Onder begeleiding van een 
enigszins dubieus uitziend duo werden 
de leukste acts opgevoerd. Tijdens deze 
avond werd er ook bekendgemaakt welke 
prijs de winnaars van de geheime brief uit 
de Blauw-Witter hadden gewonnen: een 
extra spel lasergamen op zondag!  Het was 
alleen heel erg warm in de zaal, dat drukte 
de pret wel een beetje. Daarna werd het 
tijd om de slaapkamers op te zoeken. Op 
een enkele kamer na, werd het ook al snel 
rustig op het kamp. 

Sportcircuit
Zondagmorgen vroeg liepen de eerste 
jongens alweer over het terrein op zoek 

naar vermaak. Om te voorkomen dat ze 
tot ‘ongein’ zouden komen, werd door 
een slaperige leider een bal uit het raam 
gegooid. Als een speer kwamen de heren 
in actie en met bal gingen ze lekker voet-
ballen op het terrein. Heerlijk die sportieve 
heren en dames op zo’n kamp! 

Na het ontbijt stond een nieuw sportcir-
cuit op het programma met de volgen-
de spellen: voetbal, handbal, volleybal, 
springkussen-race, BWO wereldspel en 
lasergamen. 
Het lasergamen was de grote verrassing 
en de hit van dit jaar. Aan het einde van 
de ochtend hebben we het programma 
een beetje losgelaten, omdat het te warm 
werd om door te blijven gaan in de zon. 

Het werd lastig om de kinderen aan het 
einde van deze relaxte middag uit het 
water en in de kleren te krijgen voordat 
de eerste ouders/verzorgers weer op de 
stoep zouden staan. Na een gezamenlijke 
afsluiting, mochten de ouders/verzorgers 
hun vermoeide kroost op komen halen. 

Op zo’n zondagmiddag vlak na 15.00 uur 
prijzen wij ons als organisatie weer geluk-
kig dat:
-  het kamp goed verlopen is en (bijna) 
 alles weer goed is gegaan
-  we vooral vermoeide maar enthousiast  
 gezichten zien
-  wij wederom geweldige en enthousiaste  
 leiders mee hadden
-  we nog geweldigere kinderen mee   
 mochten nemen
-  we dankzij onze sponsoren zoveel 
 leuke dingen en lekkers kunnen 
 aanbieden
-  en dat wij al jaren het geluk hebben  
 dat we dit in goede banen mogen   
 leiden 

Bedankt allemaal voor dit geweldige 
kamp! 

Tot volgend jaar?! 



  Kuipersdijk 50  •  7552 BJ Hengelo    
  T. 074 - 256 05 60  •  I. www.raabkarcher.nl  

BOUWMATERIALEN, OOK VOOR PARTICULIEREN

YOUR  STYLE
k  a  p  s  a  l  o  n

 
Bandoengstraat 60
7556 TG Hengelo ov
074 243 39 60 

Adv-Previder-A5-FC.indd   1 15-09-17   15:49
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Van het 
handbalbestuur

Het balletje rolt weer! De competitie is alweer heel wat weekjes 
op gang en de bal heeft gelukkig al heel vaak het net gevon-
den. Kijkend naar de gespeelde wedstrijden leverde dit verschil-
lende resultaten op. De jeugd wint wat, maar verliest ook wat. 
Dat is prima voor het leerproces. De teams lijken goed in balans 
en het teamgevoel groeit met de week. Dat kost vooral voor 
de nieuwgevormde teams altijd even wat tijd, maar dat gaat ge-
lukkig de goede kant op! Bij de seniorenteams geldt hetzelfde. 
Mooie wedstrijden met winst maar ook mindere wedstrijden, 
helaas puntloos. Blijf vechten meiden, geniet van het mooie 
spelletje en de punten komen vanzelf.

Veranderingen bij dames 1
Bij dames 1 zijn dit seizoen een aantal zaken veranderd. Aller-
eerst staat er sinds dit seizoen geen gediplomeerde hoofdcoach/
trainer meer voor de groep. Aan het eind van afgelopen seizoen 
hebben we, in overleg met de destijds acterende trainer/coach 
Cor van Zijl, afscheid van elkaar genomen. De mogelijkheden 
van de spelersgroep en het toekomstperspectief lagen te ver 
uiteen met de ambities van Cor. Hiervoor hebben we zeker 
begrip en we zijn dan ook in goed overleg uit elkaar gegaan. 

De situatie is op dit moment niet ideaal, maar we gaan er het 
beste van maken met z’n allen. Een ‘oude’ bekende, Anne-
miek Blokhuis (meisjesnaam Stiekema) coacht de dames tijdens 
de wedstrijden. En daar zijn we superblij mee. De training op 

dinsdag wordt opgevuld door eigen speelsters. We stellen zelf 
een training samen en deze wordt gegeven door Patty (waar-
voor dank!). Tevens is er een mooie samenwerking tot stand 
gekomen met de handbalmannen van Donar. Tijdens de zomer-
stop en in de voorbereiding hebben de dames hun conditie op 
peil gehouden door aan te sluiten bij de buitentraining van de 
heren en momenteel wordt er onder leiding van Tim Schoon en 
Martin Aal iedere donderdag ook samen in de hal getraind. Dit 
is erg leuk en zeker ook leerzaam. Daarnaast gaat het er een 
stuk harder en sneller aan toe. Hopelijk gaan we dit in het veld 
ook terug zien! 

Vrijwilligers bedankt! 
Tot slot hopen we dat iedereen er dit seizoen weer het beste 
van maakt en inziet dat we allemaal met vrijwilligers werken. 
Wij willen dan ook iedereen die zich dit seizoen weer inzet en 
zijn of haar steentje bijdraagt ontzettend bedanken! 
Heb je een opmerking, verbetering o.i.d. dan horen we dat 
graag, maar nog liever hebben we dat je ons dan komt helpen! 
Mocht je taken zoals bardienst, zaaldienst en/of fluiten leuk 
vinden, dan ben je natuurlijk van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

BWO handbalbestuur

Programma Handbal dames 1 (eerste seizoenshelft):
De komende weken speelt dames 1 veel wedstrijden in Deurningen en kan daarbij alle support gebruiken. Wij hopen jullie 
dan ook te zien in de sporthal! Lekker warm en vanaf de bar heb je tevens een geweldig uitzicht op het veld ;-) 

Zondag 18-11  B.W.O. -  Avanti Wilkracht  13:45 uur ’t Hoge Vonder, Deurningen
Zaterdag  24-11  R.S.C. - B.W.O.  20:30 uur ’t Trefpunt, Weerselo 
Zaterdag  01-12  B.W.O. - E&O  20:00 uur ’t Hoge Vonder, Deurningen
Zaterdag  08-12  D.S.V.D. - B.W.O.  20:40 uur ’t Hoge Vonder, Deurningen
Zaterdag  15-12  B.W.O. -  HV Borger 20:00 uur ’t Hoge Vonder, Deurningen
Zaterdag  05-01  B.W.O. -  Stevo  20:00 uur ’t Hoge Vonder, Deurningen

HANDBAL
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Hallo Blauw-Witters,

Er is mij gevraagd een stukje te schrijven 
in de Blauw-Witter over mijzelf, dames 1 
en het coachen. Ik ben achter de laptop 
gaan zitten en vroeg mij werkelijk af wat 
ik over mijzelf moet vertellen. Maar goed, 
daar gaan we dan.

Ik ben Annemiek Blokhuis, 45 jaar, ge-
trouwd met Bas en wij hebben samen 2 
kinderen. Ik ben op dit moment deeltijd-
student en volg de opleiding tot ergothe-
rapeut. 
Vanaf mijn 10e heb ik bij BWO gehand-
bald. Op 16-jarige leeftijd kwam ik in 
dames 1. Dit heb ik 18 jaar gedaan om 
vervolgens in het 2e team nog 8 jaar “af 
te bouwen”. Toen vond ik het welletjes 
geweest. Druk met werk, studie, stage en 
gezin maakte dat de handbal voor mij te 
veel tijd kostte en dus een energieslurper 
was in plaats van een energieleverancier.
In juni 2017 heb ik afscheid genomen als 
speelster.

Ondertussen ben ik al wel een paar jaar 
trainster en coach bij het handbalteam 
van mijn dochter, dus een echt afscheid 
van de handbal is er nooit geweest. Ik 
denk dat de stap om zelf actief te stoppen 
met handbal hierdoor ook niet zo moei-
lijk was. Ik vind het leuk en een uitdaging 
om mensen te helpen meer uit zichzelf 
te halen. Dit probeerde ik als speler in 
het handbalveld en soms ook op trainin-
gen. Ik ga voor de maximale inzet. Pippi 
Langkous zei ooit: “Ik heb het nog nooit 
gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.” 
Proberen en oefenen leidt altijd tot een 
beter resultaat. 

Na een, wat de handbal betreft, rustig jaar 
werd ik door Tanja Heerbaart vanuit het 
handbalbestuur benaderd met de vraag 
of ik dames 1 het volgende seizoen wil-
de gaan coachen. Ik was blij verrast en 
voelde mijn bloed sneller gaan stromen. 
Na overleg met man en kinderen en een 
overleg bij de dames kon de knoop wor-
den doorgehakt. 
Ik ga de coaching bij de wedstrijden van 
dames 1 op mij nemen. Het leuke en ook 
bijzondere van deze situatie is dat ik met 
de meeste meiden nog heb gehandbald 
in dames 1 of anders wel een aantal ja-
ren met ze heb getraind. Zij kennen mij 
en weten wat ze aan mij hebben en vice 
versa. Mijn manier van coachen houdt in 
dat ik ‘in’ de groep werk. Wij hebben el-
kaar nodig om tot goede resultaten te ko-
men. Uiteraard heb ik een startplan, maar 
ik sta open voor ideeën en oplossingen 
vanuit de spelersgroep en ik houd ervan 
als speelsters initiatief nemen tijdens een 
wedstrijd. 
Als coach kun je vanaf de kant alles willen, 
maar in het veld moet het gebeuren. 

We zijn begonnen met een smalle selectie 
van 1 keepster en 7 speelsters. Gelukkig 
kunnen we leunen op dames 2 en zijn 
er op dit moment 2 dames (Romy Olde 
Kalter en Marijke van Trommelen) die re-
gelmatig met ons meedoen. Zij hebben de 
voorbereiding ook meegedraaid en weten 
wat er van hen verwacht wordt. Spontaan 
konden we ook nog een nieuw lid verwel-
komen: Carmen Ensink, die al een vaste 
waarde in ons eerste team is geworden.

Na een goede voorbereiding volgde dan 
de eerste wedstrijd van de competitie. Uit 

Annemiek Blokhuis, 
nieuwe coach dames 1

bij Stevo. Dik verloren. Het hoe en waar-
om laat ik achterwege, maar ik denk dat 
we de meest slechte wedstrijd in al zijn 
facetten al gehad hebben, dus dat biedt 
perspectief.
De tweede wedstrijd was thuis tegen 
Hacol ’90. Een heel spannende wedstrijd 
waarbij wij constant achter de feiten aan-
liepen. We hebben zelfs nog 5 doelpun-
ten achter gestaan. Toen de verdediging 
in de tweede helft eenmaal goed stond, 
had Hacol niet veel meer in te brengen en 
konden wij onze inhaalrace beginnen. Bij 
een stand van 22-22 en nog 30 seconden 
te gaan hield onze keepster Dewi een 
penalty tegen en was het eerste wed-
strijdpunt een feit.

De derde wedstrijd was de stadsderby te-
gen Olympia. Dit brengt altijd wat extra 
spanning met zich mee en dat was aan 
sommige dames wel te merken. In deze 
wedstrijd hebben wij het onszelf zeer 
moeilijk gemaakt. Wij speelden veel be-
ter en creëerden veel kansen, maar de 
keepster van Olympia stond ons vaak in 
de weg. Gelukkig konden we dit in de 
tweede helft rechtzetten om uiteindelijk 
de wedstrijd met 20-22 te winnen en de 2 
punten mee naar huis te nemen. 

Ik hoop dat we met dit mooie, sterke en 
leuke team nog veel wedstrijden gaan 
winnen dit seizoen.

Sportieve groet,

Annemiek Blokhuis
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Train(st)ers voor 
de jeugd gezocht!

De lieve meiden van de 

D- en E- jeugd hebben 

hulp nodig! 

De handbalmeisjes van E3 

Invaltrainer D-jeugd
De D-jeugd (1 team) is op zoek naar een inval-handbaltrain(st)er. Het gaat om een 
invalster, voor het geval onze vaste trainster Denise niet kan. Waarschijnlijk hoef je dus 
maar eens in de paar weken te helpen. 
Locatie: Sporthal CT Stork College (Medaillon), Fré Cohenstraat 10. 
Tijdstip: 18:00 – 19:00 uur. 

Assistent Trainer E-jeugd
De meisjes van de E-jeugd zijn op zoek naar een assistent train(st)er voor de training op 
woensdagmiddag. Het gaat om een grote groep en daarom is extra hulp zeer welkom! 
Locatie: Sporthal Hasseler Es
Tijdstip: 16:00 – 17:00 uur 
Trainster: Tanja Heerbaart

Lijkt het jou leuk om te helpen of ken jij iemand die hiervoor geschikt is? Laat het ons 
dan zo snel mogelijk weten door een mail te sturen naar bwo@handbal.nl of kom gerust 
eens langs in de sporthal!

Ruim een maand zijn wij met ons nieuwe 
team aan het handballen in de E3.
We hebben een gezellig team dat bestaat 
uit: Melle, Dani, Faye, Jasmijn, Nienke, 
Nikki & Sam.
Melle & Nienke zijn pas net bij BWO en 
hebben het nu al erg naar hun zin. Daar-
voor hebben zij al gehandbald bij een an-
dere vereniging. Onze trainers zijn Lisette 
& Tanja. Zij leren ons goed handballen en 
dat laten we allemaal zien bij de wedstrij-
den. We hebben 3 wedstrijden in de com-
petitie gespeeld, waarvan we er 2 hebben 
gewonnen en 1 verloren. De wedstrijd die 
we hebben verloren, speelden we tegen 
Vasse E1 met allemaal grotere meisjes dan 
wij. Zij hadden meer kracht en daarom 
konden we deze wedstrijd niet winnen. 
De andere wedsrijden deden we goed ons 
best en hierin hebben we laten zien dat 
we nu al goed hebben leren handballen. 
Dit gaan we de volgende wedstrijden ook 
doen!

Kom snel een wedstrijd van ons kijken! 
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Dames 3 slijpt messen 
in Deurningen

Het is een mooie traditie 

geworden: in het weekend 

voor de start van het hand-

balseizoen spelen wij tegen 

onze mannen. Er staat dan 

een heuse wisselbeker op 

het spel en daar wordt ie-

dereen heeeel fanatiek van. 

Voorgaande jaren zijn er 

hamstrings afgescheurd, 

enkelbanden verrekt, kneu-

zingen en blauwe plekken 

opgelopen... en dan hebben 

we het alleen nog maar over 

de mannen!

Uiteraard gaat het naast de wisselbeker 
nog meer om het spel en niet om ‘t geld 
en vooral om het plezier. Maar dan wel 
fanatiek... De heren beschikken over iets 
meer (brute) kracht, waardoor wij he-
laas de afgelopen twee jaar het onderspit 
hebben moeten delven. Vorig jaar zat er 
nog maar 1 doelpunt verschil tussen. Wij 
kwamen steeds dichterbij en dat hebben 
ze geweten! Dit jaar haakte de ene na de 
andere partner/man/vriend af met allerlei 
smoesjes. Wij vermoeden dat ze gewoon 
bang waren om te verliezen en volgend 
jaar dan kunnen zeggen dat het in ieder 
geval niet hun schuld was. Maar goed, op 
23 september was het weer zover. Gezel-
ligheid troef, iedereen flink bijkletsen na 
de vakantie en eigenlijk al enige twijfel 
of we überhaupt aan het handballen toe 
zouden komen. Gerard had de koffie met 
krentenwegge klaar en het bockbier koud. 
De mannen hadden versterking van enke-
le stoere jongens die het wel aandurfden 
tegen hun moeder. Daarom sloten ook 
wat stoere dochters aan bij de moeders. 
Al met al was het, met name van ons, een 
hele goede pot. De verdediging stond als 
een huis en Linda was weer eens klasse. 
Hierdoor liepen we al snel uit en konden 
we relatief makkelijk de overwinning over 

de streep trekken. Oké, nu kunnen de 
mannen wel zeggen dat we niet een vol-
ledige wedstrijd van 2x30 min hebben ge-
speeld, maar dit hadden ze dan ook nooit 
volgehouden.

Na de wedstrijd lekker douchen, al waren 
er een paar mannen die vonden dat er 
ook wel eerst bier gedronken kon wor-
den. Niet weer doen mannen, komt de 
atmosfeer in de kantine niet ten goede. 
Toen iedereen dan eindelijk weer fris 
(fruitig was te veel van het goede na zo'n 
wedstrijd) in de kantine was, had Gerard 
samen met zijn vrouw weer een heerlijk 
buffet voor ons gemaakt. We hebben met 
volle teugen genoten en alle schaaltjes/
schalen waren leeg.
Helaas is de kans heel groot dat de 
kantine bij de sporthal in Deurningen niet 
meer beschikbaar is vanaf januari, dus we 
moeten opzoek naar een alternatief. Maar 
we weten zeker dat de organisatie daar 
geen moeite mee zal hebben!

Iedereen bedankt voor deze superleuke 
middag, volgend jaar zelfde weekend, 
zelfde gezelschap, andere locatie! 

Sportieve groet van 2 van de dames

HANDBAL
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IN MEMORIAM

In memoriam 
Theo Olbertz
Op maandag 8 oktober jl. is Theo Olbertz overleden. Theo is van 1976 tot en met 
1984 voorzitter geweest van de afdeling handbal van BWO en in die hoedanigheid 
ook vicevoorzitter van onze vereniging.

Theo had een passie voor handbal en voor BWO. Dat bleek vooral uit de manier 
waarop hij altijd voor zijn afdeling handbal opkwam, want hij vond nog weleens dat 
zijn afdeling er binnen BWO soms wat karig afkwam als het ging om aandacht en het 
krijgen van mogelijkheden om de sport te beoefenen. Hij bedacht in die periode dan 
ook een nieuw logo, dat ook nu nog steeds op ons clubgebouw staat, om de afdeling 
handbal meer zichtbaar te maken binnen de sportvereniging BWO.

Met name in de contacten met de gemeente over de verdeling van de Hengelose 
zalen voor trainingen en wedstrijden kon hij zich hard en dwingend opstellen om het 
beste resultaat uit het vuur te slepen. Hij noemde het zelf weleens ‘Poolse landdagen’ 
wanneer die bijeenkomsten weer gepland werden. Ook heeft hij zich erg ingezet en 
ingespannen om op enig moment een fusie tot stand te brengen met handbalver-
eniging Hercules in Hengelo wat uiteindelijk niet doorging. Handbal leek wat minder 
populair te worden en de gedachte was dat door een fusie de clubs samen sterker 
zouden staan en aantrekkelijker zouden worden voor nieuwe leden.

Theo was getrouwd met Franzie die zich net zo fanatiek en met heel veel inzet heeft 
ingespannen voor BWO. Helaas is zij, evenals hun dochter Elly die ook bij ons in het 
eerste handbalde, veel te vroeg overleden.

Tijdens en na zijn bestuurlijke werkzaamheden is Theo ook lang begeleider van het 
eerste dameshandbalteam geweest en was hij scheidsrechter. 

BWO en met name onze handbalafdeling is hem veel dank verschuldigd. Diverse 
BWO’ers hebben afscheid van hem genomen en de familie gecondoleerd. Hopelijk 
draagt dat bij aan enige troost om dit verlies te dragen.

Bestuur BWO



JO13-1: M. Eijer 
JO11-1: M. Groothuis

Business Club BWO
Voorzitter  Raymond Jannink, raymond@janninkhofste.nl 06 38133722
Secretaris  Maarten Schuurman, maarten.schuurman@nl.abnamro.com 06 13438688
Penningmeester  Peter Veldhuis, info@veldhuisab.nl 06 21596412
Bestuurslid  Jos Bouwhuis, jos.bouwhuis@multimate.nl 06 53270745
Bestuurslid  Marjana van Belkum, zinventief@kpnmail.nl 06 51468407

Contributie Voetbal
Jeugd
Jeugd t/m 17 jaar: € 18,00 p/mnd  € 216,00 p/jr.

Senioren
€ 23,50 p/mnd  € 282,00 p/jr.

Contributie Handbal
Jeugd
4 t/m 7 jaar: € 13 p/mnd  € 156,00 p/jr.
8 t/m 10 jaar: € 15,50 p/mnd  € 186,00 p/jr.
11 t/m 17 jaar: € 17 p/mnd  € 204,00 p/jr.

Senioren
€ 24,00 p/mnd € 294,00 p/jr.

Steunende leden met stemrecht
€ 9,50 p/mnd  € 114,00 p/jr.

Sympathisanten
Vrij bedrag.

Algemene gegevens
Email: ledenadministratie@ksvbwo.nl
Rekeningnummer contributie: Rabobank NL33RABO0397530390
Andere zaken: Rabobank NL35RABO0590688006 

Gezinskorting
Alleen voor thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar (peildatum 1 juli). 1e en 2e ge-
zinslid volledige contributie, 3e gezinslid half geld, 4e en volgende gezinsleden gratis.

Afmeldingen en mutaties
Afmeldingen als lid, adreswijzigingen en wijzigingen in bankgegevens uitsluitend  
schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie. Mondeling doorgegeven afmeldin-
gen of mutaties aan leider en/of trainer zullen niet in behandeling worden genomen. 
Er is contributie verschuldigd tot aan het einde van het lopende seizoen, zoals staat 
vermeld in de statuten van ksvBWO. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Jeugdsportfonds
Voor ouders met een laag inkomen bestaat de mogelijkheid om via het jeugdsport-
fonds een bijdrage in de contributie te krijgen.
Contactpersoon BWO: Rita Leverink, email: jleverink@live.nl, tel: 074 2775601 
Info: www.jeugdsportfonds.nl

Hoofdbestuur
Voorzitter  L. Van Belkum, Marenestraat 6, 7559 MR Hengelo 06 51468407
Secretaris  B. Markerink, Woltersweg 105, 7552 DC Hengelo  06 12973372
Penningmeester  B.M. Krakers, Oude Postweg 113, 7557 DC Hgl. 074 2437464
Kantine zaken  H. Scharpfenecker/Paul Vaarhorst 
Algemene Zaken  R. Post 06 23907126
Afg. Jeugd  P. Rolefes, Woltersweg 26, 7552 DD Hengelo 06 12867418
Afg. Senioren  G. ter Maat, Scherphoflanden 18, 7542 CM Hgl. 06 13488624
Afg. Handbal T. Heerbaart, Drienerbeekweg 27, 7557 AM Hgl. 06 19408001
Afg. Sponsorcom. sponsorcommissie@ksvbwo.nl

Administratie
Algemeen/Contr.  T. de Haan, A. Noordewierstraat 11, 7558 JD Hgl.
E-mail: ledenadministratie@ksvbwo.nl

Jeugdcommissie voetbal
Voorzitter  P. Rolefes, Woltersweg 26, 7552 DD Hengelo 06 12867418
Secretaris  R. Leverink, Th. Versteeghstraat 24, 7558 HT Hgl.  074 2775601
Pen.m/Mat.beh.  F. Beune, L. Bouwmeesterstraat 42, 7558 TM Hgl. 06 27393350 
Wedstrijdcoördinator J. Vink, Oelerweg1817558 SB Hgl. 06 13013428
Coörd. JO19/JO17  Vacant
Coörd. JO15  M. Boone, Oude Postweg 144, 7557 DH Hgl. 06 21244857
Coörd. JO13  Vacant
Coörd. JO11/Welpen 
A. Beune, L. Bouwmeesterstraat 42, 7558 TM Hgl. 06 10786584
Coörd. Me.  Vacant
Vertrouwenspersoon R. Leverink
Notuliste  R. Leverink, Th. Versteeghstraat 24, 7558 HT Hgl.  074 2775601

Handbalcommissie
Voorzitter  Vacant
Secretaris  L. Veltkamp, Deurningerstraat 127, 7557 HD Hgl.  06 42257434 
Penningmeester  E. Tijhuis, Veluwestraat 114, 7559 LH Hgl. 06 11739331
Wedstrijdzaken  L. Veltkamp, Deurningerstraat 127, 7557 HD Hgl.  06 42257434  
Jeugdcoördinator  M. Krakers
Activiteiten/PR  T. Heerbaart, Drienerbeekweg 27, 7557 AM Hgl. 06 19408001 
Ledenadministratie  P. Cremer

Trainers Handbal 
Dames 1 & 2:  A. Blokhuis
Dames 3 & 4:  H. Boomkamp/ M. Kosterink
D & E jeugd:  E. Tijhuis & K. Meutstege (wo), M. Krakers & J. Leusink (vr)
F jeugd:  T. Heerbaart & N. Hasselerharm/S. de Bruyn
H jeugd:  N. Hasselerharm/S. de Bruyn 

Sponsorcommissie
E-mail  sponsor@ksvbwo.nl
Voorzitter  T. Lubbers, Mendelssohnstr 20, 7557 BJ Hgl.  06 83244024
Secretaris  A. Boers, Paganinistraat 85, 7557 EP Hgl.  06 10243905
Penningmeester  L. Veltkamp, Castorweg 48, 7556 ME Hgl. 06 11157451 
Werving  A. Bollerman, Sloetsweg 146, 7555 HT Hgl.  074 2423530 
Werving  D. Grooters, Tuinlaan 7, 7623 PB Borne   06 12069049
Werving  R. Jannink, M.A. de Ruyterstraat 54, 7556 CZ Hgl. 06 38133722

Technische Commissie voetbal
Voorzitter  F.J Huiskes, Tollenstraat 24, 7551 AZ Hgl. 06 20435033
Coörd. Sel/Sen  Vacant
Coörd. JO19/Beltona  F. Bouwhuis 06 20055546
Coörd. JO17  J. Kukkeler
Coörd. JO15  Vacant
Coörd. JO13/JO11  R. Baumann, r-baumann@kpnmail.nl 06 53459353
Coörd. We  A. Beune, beuneannemiek@hotmail.com 06 10786584
Keepercoörd.  Vacant

Scheidsrechterscommissie
R. Leverink, Th. Versteeghstraat 24, 7558 HT Hgl. 074 2775601
F. Beune, Louis Bouwmeesterstraat 16, 7558 TM Hgl.  06 27393350

Seniorencommissie voetbal
Voorzitter  G. ter Maat, Scherphoflanden 18, 7542 CM TN Hgl.  06 13488624
Secretaris  M. Nijhof, R. de Vriesstraat 57, 7558 SC Hgl.  06 44606302

Medische verzorging
Tim Kempers BWO 1    06 14511059
Fysiotherapie Het Kompas, Jacques Perkstraat 1, 7552 MR Hgl. 074 2504134
www.fysiotherapiekompas.nl  |  info@fysiotherapiekompas.nl

Trainers Senioren Trainers Junioren
1e elftal: R. Nijhuis A1: J. Derksen C2: M. Groothuis
2e elftal: B. Vennegoor B1: R. Tijhuis
Keeperstrainer: R. Elfrink C1: W. van Houten
 
Trainers Pupillen Jeugdkeeperstrainers
JO19-1: interim P. Oberje H. de Graaf
JO17-1: P. Bakhuis 
JO15-1: P. Veldhuis/B. Bevers

Ere-Leden
B. Ensink, J. Tinsel  , M. Ten Hag, J. Nijhof, 
T. Nijkamp, J. Gellevij, J. Hasselerharm, 
T.J. Krakers, F. Nijhof, P. Sinnema

INFORMATIE

INFORMATIE

Redactie

Anita Dunnewijk, Marjana van Belkum, 

Nicky Krakers, Niels Bijen 

redactie@ksvbwo.nl

Ontwerp en opmaak dit nummer  

Irene Strikker: info@keik.nl

Foto’s: Maaike Oostendorp, Niels Bijen 

en anderen.   

Foto voorzijde: Peter Feij

Druk:  GI Business Promotors

Advertenties: sponsor@ksvbwo.nl

Verspreiding: Fons Nijhof

COLOFON

Clubgebouw

Sportpark 'De Noork'

Oldenzaalsestraat 518

7558 PW Hengelo

(074) 291 16 59

www.ksvbwo.nl

Redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van opgenomen artikelen.
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Autorijschool

Betrouwbaar & Voordelig
Web: autorijschooldester.nl
Mail: info@autorijschooldester.nl
Tel: 06 21 81 60 78

Uw advertentie 
op deze pagina?

Neem contact op met 

sponsor@ksvbwo.nl
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