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VAN DE VOORZITTER
Bij het eerste
Lentekriebels ook bij ons eerste. Winst
bij de koploper, verlies bij de nummer
laatst, we gaan nog een spannende periode tegemoet. Aan de inzet en passie
zal het niet liggen. Ik roep iedereen op
voor massale ondersteuning bij de laatste wedstrijden en vooral natuurlijk bij de
thuiswedstrijd op zondag 26 mei, inmiddels omgedoopt tot Blue Sunday. Na het
succes van vorig jaar zal ook deze wedstrijd weer worden omlijst met tal van
festiviteiten. Succes jongens!

Lentekriebels
Het is voorjaar en de natuur doet hard
haar best om ons elke ochtend weer in
verwarring te brengen. Dan weer moet
de winterjas van zolder worden gehaald
om vervolgens een week later weer te
worden ingeruild voor de badslippers.
Dat dit zijn invloed heeft op ons wel en
wee is mij inmiddels na al die jaren wel
duidelijk. Dat dit ook zijn invloed heeft
op een sportvereniging, weet ik nog
maar een paar jaar. Wat kriebelt er allemaal:
Bij de dames van de handbal
Handbal is terug op ons Sportpark! Dit
heuglijke feit hopen we binnenkort ook
officieel te vieren. Ons sportpark is dankzij een aantal heel fanatieke (handbal)
vrouwen, een aantal sponsoren en een
enkele ‘weldoener’ een multifunctioneel
beachhandbalveld rijker. Daarmee zijn
we uniek in Hengelo. Maar even gegoogled; wat is beach handball??
“Beach Handball is een snelle, zomerse
handbalvorm die wordt gespeeld op een
zandondergrond. ... Beach Handball is
snel, spannend en spectaculair en echt
iets voor de sporter in de zomerzon.”
Deze hernieuwde integratie tussen de
voetbal- en de handbaltak zorgt automatisch voor een nieuwe dynamiek op
ons sportpark en dat levert alleen maar
voordelen op voor de club en zijn leden.
Dat het veld ook nog te gebruiken is
voor beachvolleybal en beachvoetbal is
natuurlijk mooi meegenomen. Het is een
uitdaging om hier leuke evenementen
omheen te organiseren.

Ouders en jeugdleden
Lentekriebels ook bij veel jeugdspelers,
maar misschien nog wel meer bij hun ouders (!). We gaan weer richting de eindfase van de competitie en dat betekent
dat selecties voor het volgend jaar weer
bekendgemaakt worden. Hoewel ik dat
graag anders zou zien, gaat dit toch vaak
weer met de nodige emoties gepaard.
Verheugd zijn wij dat een initiatief vanuit
het bestuur om veel oud-selectievoetballers te betrekken bij het vormen van
een nieuw technisch kader gehoor heeft
gekregen. Voor de komende tijd hebben
we dit ingevuld met enthousiaste en deskundige mensen. Binnenkort meer.
Lentekriebels ook bij het bestuur
Diverse beleidsstukken zijn afgestoft en
voorzien van een nieuw jasje. Zij zijn inmiddels gepubliceerd op onze website en
leden worden opgeroepen om ons van
feedback te voorzien.
Verder staat het a.s. jubileumfeest in de
steigers met ook hier weer veel initiatieven vanuit een aantal seniorenteams.
Noteer alvast de datum: zaterdag 29
juni. Overdag zullen er activiteiten zijn
voor met name de jeugd, ‘s middags nemen we een lange aanloop naar het feest
‘s avonds. Extra mooi is dat onze buurman Tubantia heeft aangeboden om het
barpersoneel voor de avond te leveren!
Verder krijgen we de nodige kriebels van
de gemeente Hengelo. Over de huur
voor de zendmast, maar met name over
de aanleg van de nieuwe kunstgrasmat
op veld 1. Waarschijnlijk hebt u daar in
de pers al iets over gelezen. Dit veld zou
moeten worden voorzien van nieuwe
kunstgraskorrels, waarbij de meerprijs
van € 10.000 zou moeten worden om-
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geslagen richting vereniging. Dat het onderzoek naar de huidige rubberen korrels
niet heeft aangetoond dat dit schadelijk
zou zijn voor mens en milieu wordt gemakshalve terzijde geschoven. 9 juli doet
de gemeente uitspraak, 10 juli zou de
eerste schop in de grond moeten…….
Spannend dus!
Welnu, ik hoop dat u ook de lentekriebels heeft en die vooral inzet in leuke,
positieve zaken. Laat BWO daarvan
meeprofiteren!

> BLAUW-wITTER

3

Bijen
Albert Heijn

De enige
Albert Heijn
in Twente
met een
ambachtelijke
slagerij

BWO 1

BWO 1
update

Op het moment van schrijven is het ongemeen spannend in de 1e klasse E. Ook dit
jaar zijn we weer in een spannende strijd tegen degradatie verwikkeld en willen wij er
alles aan doen om te zorgen voor lijfsbehoud in deze mooie klasse. Waar het voor de
winterstop uiterst teleurstellend was, lijken we na de winterstop de weg omhoog beetje
bij beetje te vinden. We hebben de afgelopen wedstrijden een aardige serie neergezet,
waardoor we weer volledig meedoen om (rechtstreekse) handhaving in de eerste klasse.
Na de winterstop hebben we mooie
overwinningen neergezet tegen gerenommeerde clubs uit onze competitie,
zoals: Tubantia, NEC, de Zweef en SC
Bemmel. Deze overwinningen laten zich
vooral kenmerken door te voetballen als
een hecht collectief en een gezonde dosis vechtlust. Het lukt ons steeds beter om
fases in de wedstrijd te controleren en om
minder kansen weg te geven dan voor de
winterstop. Er wordt met het hele elftal
echt gestreden voor lijfsbehoud en dan zie
je dat we met spelers als Sem Geerdink,
Bryan Nijhof en Dennis Kemerink jongens
in het team hebben die een wedstrijd voor
ons kunnen beslissen.
Krappe selectie
Opmerkelijk is dat we de goede resultaten
van de laatste periode hebben behaald,
terwijl we met een erg krappe selectie te
maken hebben. De afgelopen weken hebben we te kampen gehad met blessures
van Tom Groot Breteler, Timo Voss, Dennis Kemerink en Bas Lammers. Een groot
compliment voor de jongens van BWO 2
die klaar staan voor ons en ook een bijdrage willen leveren aan de strijd om lijfsbehoud. Zo hebben Maxim Elbers, Daan
Nieuwenhuis en Jorn de Graaf hun debuut
mogen maken voor het vlaggenschip van
de Noork. Hoewel het soms (en ik spreek
uit eigen ervaring) best lastig kan zijn om
aan te haken bij het niveau van de selectie, hebben deze jonge gasten zich goed
staande gehouden en zich op een positieve manier laten zien. Een groot compliment als je het mij vraagt!

Betrokkenheid
De komende periode zal een spannende
periode worden, waarin wij nog een aantal pittige uitdagingen hebben om handhaving te realiseren. Wat mij en de andere jongens iedere keer weer steunt, is de
grote betrokkenheid die wij voelen vanuit
BWO van onze vrijwilligers en supporters.
Ik denk dat het goed is om af en toe te
beseffen hoeveel geluk je als speler van
BWO 1 hebt met hoe mooi wij het voor
elkaar hebben als vereniging. Bij weinig
clubs bij in onze klasse zie je na een wedstrijd meer gezelligheid en betrokkenheid
in de kantine!
Waar er in de winterstop door veel mensen een beetje lacherig werd gedaan over
de kansen van BWO in de eerste klasse,
hebben wij weer laten zien dat we wel
degelijk een club zijn om rekening mee
te houden. Ik vind het nu dan ook onze
verantwoordelijkheid om deze lijn samen
door te trekken en te bewijzen dat wij wel
degelijk thuishoren in de eerste klasse. Alle
steun van de supporters kunnen wij daar
enorm bij gebruiken tijdens de komende
wedstrijden!
Hoog de Vaan
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Afscheidswedstrijd
Zoals in de vorige Blauw-Witters al te
lezen was, vinden wij het leuk om te
Groundhoppen en dan is Duitsland een
geweldig land. Het begon ooit met een
tripje van 3 man naar VfL Osnabrück –
Hansa Rostock in 2015 en sindsdien zijn
er veel mensen meegeweest. Mart van
het Bolscher nam ooit twee kerels uit Delden mee naar VfL Osnabrück – Werder
Bremen II en sindsdien zijn we in contact
gebleven. Vele tripjes zijn gezamenlijk die
kant opgegaan en het toppunt was toch
wel VfL Osnabrück – HSV in de eerste
ronde van de DFB-Pokal waarbij de thuisploeg de uitploeg wist te verslaan. Een
dritte liga club verslaat gewoon de club
die tot toen nog nooit was gedegradeerd
uit de Bundesliga. Nu kwam ter sprake dat
één van die twee kerels – Lennard Klein
Horsman – een half jaar naar Leipzig gaat
om daar te studeren. Lennard doet namelijk de opleiding tot Deutsch Lehrer en
moet zodoende verplicht een half jaar in
Duitsland studeren. Nu hebben wij gelijk
gezegd dat we dan een weekend die kant
op gaan, maar er moest natuurlijk eerst afscheid worden genomen. De plannen voor
het weekendje Leipzig zijn gesmeed, maar
het een en ander is afhankelijk van wanneer FC Twente kampioen wordt. Mocht
dit tripje doorgaan, zal het te lezen zijn in
de volgende editie.

Sfeeractie: strijd,
win en
verover

In het carnavalsweekend werd er competitief niet gevoetbald, dus werd de zaterdagavond koers gezet naar Delden voor een afscheidswedstrijd. BWO 9 zal het die avond
opnemen tegen Rood Zwart 9. Tegen 17:45
verzamelden we bij BWO en vervolgden we
onze weg op de fiets naar het verre Delden.
Daar aangekomen bleek dat de gastheren
al fanatiek bezig waren met het inschieten,
tijd dus om de voetbalspullen aan te trekken
en het veld op te gaan. Voor de aftrap genomen kon worden, moest natuurlijk eerst
een groepsfoto met een nieuw gezamenlijk
groepsdoek gemaakt worden. Zoals dat
gaat bij zulke wedstrijden, was de gehele
wedstrijd maar bijzaak. Toch is het vermelden waard dat Mart van het Bolscher, die
naar eigen zeggen al 5 jaar niet heeft gevoetbald, een panklare voorzet gaf op het
enige meisje dat meedeed met de wedstrijd

en zelfs wist te scoren! Uiteindelijk wisten
we de wedstrijd te winnen, maar het belangrijkste was de afterparty in de kantine.
In de kantine werd de toon gelijk goed gezet door een traytje baco te halen. De kannen bier en baco vlogen erdoor en mede
door de muzikale begeleiding van alleen
maar hits was het een complete chaos. Nadat het clubhuis de deuren sloot, werd er
doorgefeest bij De Boemel.
Het was een geweldige avond/nacht, zeker
voor herhaling vatbaar. De bedoeling is om
bij terugkomst een herenigingswedstrijd
te houden bij BWO met een overheerlijke
BBQ.

Niels Bijen
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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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Jongens JO13-1 lopen
halve marathon van Hengelo
Zondag 31 maart stond er
voor de jongens van JO13-1
geen voetbal op het programma, maar hardlopen. Het
team had zich ingeschreven
voor de vijf kilometer van de
halve marathon van Hengelo
en daar was een bijzondere
aanleiding voor.
In het pinksterweekend doet JO13-1 mee
aan de Pro U13 Hannover Cup in Duitsland, een internationaal toernooi waar
ook teams van Europese profclubs aan
deelnemen. Om de kosten voor reis en
verblijf enigszins in de hand te houden,
kwamen de jongens op het idee om zich
te laten sponsoren voor hun deelname
aan de Halve van Hengelo. Familie, vrienden, buren en bekenden mochten voor
slechts 2,50 euro drie keer raden hoe lang
het hele team inclusief trainer en leiding
erover zouden doen om de vijf kilometer
te volbrengen.

Op 31 maart verzamelden team en begeleiders zich om 10.00 uur voor de sporthal bij het FBK-stadion. Het was buiten
nogal fris, maar gelukkig wel droog. Ideale weersomstandigheden dus voor een
rondje hardlopen. De jongens liepen zich
vast warm op de tribunes van het FBKstadion voordat om 11.00 uur het startschot klonk. Iedereen ging voortvarend
van start en bij terugkomst in het FBK-

stadion kon er bij de meesten zelfs nog
een eindsprintje vanaf. De eerste van het
team kwam na 20 minuten alweer over de
eindstreep en binnen 30 minuten waren
zowel het gehele team als de leiding gefinisht. Wat vonden ze ervan? “Leuk, maar
wel zwaar”, luidde de reactie eensgezind.
Tja, vijf kilometer hardlopen is toch wel
wat anders dan een potje voetbal. Teamleider Frank wilde nog wel even kwijt dat
hij trots is op de jongens. “Het viel alleen
wel tegen dat ze eerder binnen waren dan
ik”, voegde hij er lachend aan toe.
Tot slot nog de uitslag: in totaal liepen
team en leiding de vijf kilometer in 7 uur,
16 minuten en 13 seconden (dat zijn alle
individuele tijden bij elkaar opgeteld).
Super gedaan mannen! En deze mooie
prestatie leverde ook nog eens een leuk
bedrag op voor de reis naar Hannover in
juni.

Anita Dunnewijk
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Staat binnenkort jouw
bedrijfsnaam op een van
de kleedkamerdeuren?
voor maar
€100,per seizoen

GEÏNTERESSEERD?
Neem contact op met
Niek Oberjé:
06 42 35 75 43
niekoberje@gmail.com

3 deuren
zijn inmiddels
gevuld!

Nog 11 te
gaan!
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What happens in Manchester……
onze eigen weg vervolgen. En dat moet
je tegen 40 BWO-ers niet zeggen…. Alles hebben we aangeraakt, op de meest
vreemde plekken zijn we geweest. Hoogtepunt: de kleedkamer in met de sjaal van
BWO.

In het weekend van 5 tot 7 april was het
uitje van de BC BWO gepland, richting
Manchester en Liverpool.
Met de nodige vertraging (iemand moest
nog eerst de hond uitlaten…ahum) vertrok
de bus richting Schiphol. Tot aan de gate
verliep het schoolreisje voortreffelijk. Onderweg werd er gezongen, gedronken en
zelfs nog een klein beetje ontbeten. Aangekomen bij de incheckbalie bleek echter
bij sommigen (waarschijnlijk nog nooit
gevlogen?) de naam op het ticket niet
overeen te komen met de werkelijke doopnaam. Als er dan ook nog ingecheckt gaat
worden op de QR-code van je maatje, die
achter jou in de rij staat, is de verwarring bij
het KLM-personeel compleet. Een stevig
potje onderhandelen en een half uur vertraging was ervoor nodig om ons de lucht
in te krijgen. Drie kwartier voor sommigen
om even bij te komen van de schrik, voor
dat de landing werd ingezet. Dat die ook
al niet vlekkeloos werd uitgevoerd, was
tekenend voor ons stroeve begin. De lol
en de leut was er echter niet minder om.
Per bus gingen we als spookrijders richting
Old Trafford. De prachtige thuishaven van
Manchester United. Een overheerlijke Fish
& Chips in het stadion maakte al snel duidelijk dat ze daar beter kunnen voetballen
dan koken. De rondleiding was in 1 woord
prachtig!! Hierna even voor een vluggertje naar het hotel, lichaam fatsoeneren en

richting Yates. Een prachtige hamburgertent. De avond (voor de meesten de nacht)
werd afgesloten met de nodige afzakkertjes. Verdere mededelingen blijven achterwege….
De volgende ochtend moesten we Manchester natuurlijk ook overdag bekijken.
De gids (met microfoon) leidde ons zo
goed als hij kon langs de highlights van de
stad. De meesten gebruikten de rondleiding echter om alvast de terrasplekjes voor
die middag uit te zoeken. Geheel in tegenstelling tot het beeld wat we allemaal van
Engeland hebben (veel chagrijnige mensen en altijd regen) was het er ontzettend
mooi weer (rokjesdag zeg maar). En…in
tegenstelling tot de avond ervoor waren
alle lelijke vrouwen ingeruild voor betere
exemplaren…. Over alles wat er na 18 uur
is gebeurd worden geen nadere mededelingen gedaan……
De volgende ochtend was het vroeg weer
op, busje richting Liverpool, weer spookrijden. Gelukkig kwamen we heelhuids over.
Midden tussen de barakken in een vooroorlogse woonwijk ligt het prachtige Anfield. The home off Football en thuishaven
van 1 van de mooiste (en succesvolste!)
clubs van Engeland. Van rondleidingen
kunnen ze echter van MU het nodige opsteken. Met een headset op mochten wij

Van dit prachtig verbouwde stadion gingen we met de bus naar Goodison Park,
een paar honderd meter verderop. Dit is
het krakkemikkige onderkomen van Everton FC. De blauwe rivaal van Liverpool.
Wat kwamen onze blauwe sjaaltjes nu
mooi van pas. Als snel werden we opgenomen in de ‘Everton-familie’ en juichten
we net als hen voor alles wat bewoog. Een
zwaaiende wisselspeler kon op net zoveel
applaus rekenen als Premier May, straks bij
haar aftreden. Kortom: weinig voetbalverstand, maar de sfeer was geweldig. Oud
was het allemaal wel, dat stadion midden
in de woonwijk, waarbij sommige huizen
nog geen 20 meter verwijderd waren van
de hoofdtribune. De mensen aldaar zagen
dus zelden of nooit zonlicht en dat verklaart natuurlijk al die witte melkflessen
waar we ‘s zomers weer tegenaan moeten
kijken op de Spaanse Costa’s. Ook opmerkelijk: de tribunes werden overeind gehouden met betonnen balken en sommigen
van ons hadden het geluk achter zo’n balk
te zitten en twee wedstrijden te kunnen
bekijken, 1 links van de balk en 1 rechts
van de balk. Eindstand overigens 1-0 voor
Everton (tegen Arsenal), maar toen zaten
we alweer in de bus richting vliegveld.
> BLAUW-wITTER
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Leden van BWO ontvangen 10% korting

Altijd de meest actuele collectie
mode sieraden en horloges!

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

COLUMN

Geen overbodige luxe overigens, want
aldaar bleek dat we onze roem vooruitgesneld waren. De Britten zijn al druk aan het
oefenen voor de Brexit en alle koffers werden dan ook opengemaakt. Het paspoorttrucje van Schiphol werkte nu niet meer.
Eén lid moest achterblijven (what happens
in Manchester, stays in Manchester). De
volgende dag mocht hij ‘nakomen’. Het
schijnt overigens zo te zijn dat na het
bezoek van de BC BWO aan Engeland
er toch een versnelde Brexit komt, tja….
Waar wij al niet goed voor zijn hè? Wat
rest is de herinnering aan een voortreffelijk weekend. Perfect georganiseerd door
Mark Pastoor met allemaal prachtige,
toegankelijke mensen. Kortom een mooie
‘Blauw’-druk van onze vereniging!

Het dondert en het bliksemt…
Het rommelt binnen BWO. In alle geledingen.
We hebben jaren van voorspoed gekend en opeens is het er niet meer. Het
eerste elftal draait niet, er is onvrede, op vrijdagavond de kantine dicht(?!), veel
vrijwilligers die stoppen, geen TC, een (te) jong 2e elftal, te weinig kantinepersoneel, geen volwaardig A1 en zo kan ik wel even doorgaan eigenlijk.
De club waar ik van houd, is niet meer de club waar ik ooit verliefd op ben
geworden. Ik heb het idee, en dat vind ik nog wel het allerergste, dat de club
vervreemdt. Er wordt her en der wel opgeroepen om samen te zijn en samen
dingen op te pakken, maar als het in de top niet goed zit wordt het daaronder
ook niet wat.
Het DNA van BWO is aan het verdwijnen. Waar we altijd trots op zijn geweest
en waar we altijd mee te koop liepen, is er niet meer. Die supertrots die je voelt
als je door de stad loopt, onoverwinnelijk, onverstoorbaar. Nu krijg je naar je
kop geslingerd of je niet moet skiën.
Laat mensen de dingen doen waarvoor ze zijn aangesteld. Geen mensen meer
met overal een vinger in de pap. Scheiden! En laten we dan beginnen met het
scheiden van het kaf en koren.
90 jaar BWO had ik me eigenlijk toch wel iets anders voorgesteld. 90 jaar BWO
in de Noork.
Ik hoop dat dit stukje me over 10 jaar nog eens voorgehouden wordt en dat ik
dan wel weer zo trots als een pauw ben op mijn clubje!
BWO, op naar de 100
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HANDBAL

Van het handbalbestuur
Resulaten teams
Wat vliegt de tijd! Het zaalseizoen 2018-2019 is alweer ten einde. Zoals altijd met sport:
met successen en tegenvallers. De F-jes hebben het knap gedaan. Zowel in de F-jes in
de competitie als de F-jes die hun eerste echte handbalwedstrijden hebben gespeeld bij
de F-toernooien. Ook de E-jeugd heeft het knap gedaan. De E1 stond eind december
op koers richting een kampioenschap. Helaas heeft het NHV het recht om halverwege
het seizoen poule-indelingen te veranderen. Sterke teams worden hoger ingedeeld en
zwakkere teams worden omlaag gezet. Goed voor de ontwikkeling van de meiden, maar
helaas werd in de hogere klasse minder gewonnen door de E1. De E2 is als 3e geëindigd
en de E3 zelfs 2e. Superknap! De D heeft ook pieken en dalen gehad. Toch netjes op de
7e plek geëindigd en 3 teams achter jullie gelaten.
Bij de senioren had dames 4 het zwaar. Helaas op de laatste plek geëindigd, maar gelukkig is het altijd gezellig bij de dames. Dames 3 is als 7e geëindigd met 2 teams nog
achter zich. Ook hier is de 3e helft altijd gezellig. Bij dames 2 ging het dit seizoen goed,
ze zijn op een 4e plek geëindigd van de 11. Mooi werk! Dames 1 is in haar afsluitende
seizoen in deze samenstelling op een prima 5e of 6e plek geëindigd. En dat met maar 1
vaste wissel! Bijna alle speelsters moesten een hele wedstrijd spelen en dat vergt flink wat
conditie en doorzettingsvermogen. Trots! Meiden van het 2e die regelmatig op de bank
hebben gezeten om ons te helpen als het nodig was, bedankt!
Samenwerking BWO-Borhave 2
Bij dames 1 gaan we het volgende seizoen niet op deze manier in de hoofdklasse spelen. We hebben met 1 wissel te weinig speelsters voor dit niveau en daarbij heeft Tanja
Heerbaart aangegeven na 25 jaar dames 1 te willen stoppen. Dit heeft ons als bestuur
doen besluiten om een samenwerking aan te gaan met Borhave 2 uit Borne. Hun dames
2 team zit in hetzelfde schuitje: een tekort aan speelsters. Vandaar dat een samenwerking
een logische keuze is. De details gaan we de komende tijd uitwerken, maar de samenwerking is een feit. De thuiswedstrijden worden om en om gespeeld in Deurningen en
Borne. De kleur van het shirt wordt blauw met een streep geel. De trainingslocatie is een
keer in Hengelo en een keer in Borne. Wij denken op deze manier dames 1 nog op een
mooi hoofdklasseniveau te kunnen laten spelen en over een paar jaar weer een mooi
BWO dames 1 te hebben met de huidige oudste jeugd. Over deze samenwerking vertellen we in een volgende Blauw- Witter meer.
We hebben zo aan het einde van het seizoen nog wat leuke dingen in het verschiet. Zo
is er nog een handbal mixtoernooi, trainingen en wedstrijden beachhandbal, moederdagontbijtjes, jeugdafsluiting, opening van het beachveld, enz! Maar bij deze namens
ons alvast bedankt voor een heerlijk seizoen met heel veel fanatieke speelsters. En zeker
net zo belangrijk: betrokken ouders, enthousiaste coaches en trainers. Zonder jullie kunnen we niet!

Tot slot nog even een paar interessante data:
10 mei Pubquiz
26 mei Officiële opening BWO Beach met tropische sponsorloop
15 juni Jeugdkamp
26 juni jeugdafsluiting van seizoen

Groetjes, een tevreden BWO handbalbestuur :-)
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Jos ter Brugge
Hengelsport en Dierenspeciaalzaak
Oude postweg 182
7557 DJ Hengelo
074 - 29 117 10
www.dierenwinkelxl.nl
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HANDBAL

Hallo handbal- en voetbalvrienden,
Op het moment dat deze Blauw-Witter
verschijnt, is het seizoen voor de handbaldames alweer ten einde en hiermee ook
mijn rol als coach van deze dames.
Laat ik beginnen met te zeggen dat ik heel
erg trots op deze dames ben en dat wij dat
als club ook moeten zijn.
We zijn dit seizoen begonnen met acht
speelsters en een keepster. Dat betekent,
voor alle duidelijkheid, twee wissels op de
bank. In de vierde wedstrijd heeft Lisette
Veltkamp twee ribben gebroken en was
voor de rest van het seizoen uitgeschakeld
als speelster. Gelukkig hebben wij de rest
van het seizoen bij toerbeurt een of twee
dames van het 2e mee kunnen nemen.
Ondanks dat ze wisten dat zij niet of nauwelijks zouden spelen waren deze dames
nog zo gemotiveerd dat zij hun zaterdagavond of hun zondagmiddag ervoor op
hebben geofferd om het 1e uit de brand
te helpen.
Bedankt Helen, Els, Maureen, Romy, Sanne, Lianne, Marion en Anouk (ik hoop dat
ik niemand vergeten ben!)
De competitie telt 22 wedstrijden en de
dames begonnen hieraan met het idee
misschien wel degradatiehandbal te moeten spelen. Gelukkig kwam al snel het gevoel dat wij als dames 1 van BWO er ook

toe deden. Het trainen met de heren van
Donar heeft deze dames, naar mijn idee,
fysiek een stuk sterker gemaakt. Conditioneel viel er ook niets te klagen voor mij
als coach. Gelukkig maar, want sommige wedstrijden hebben we gespeeld met
maar een wissel of heeft het basisteam de
hele wedstrijd uit moeten handballen. Er
waren wedstrijden die niet te winnen waren. Soms waren het de scheidsrechters,
soms zaten wij als team niet goed in ons
spel, soms was een tegenstander gewoon
beter en soms waren het die vervelende
uitwedstrijden met hars-ballen. Maar aan
de andere kant waren er ook de mooie en
klinkende overwinningen.
Thuis tegen Hurry up 26-14. Wij liepen ze
aan alle kanten voorbij. De thuiswedstrijd
tegen STEVO 33-27 (ruststand 21-12) die
we uit dik verloren hadden. Ze daagden
ons voor de wedstrijd al uit met hun psychologische spelletje. Gelukkig zijn onze
dames al wat gewend en werden wij alleen maar sterker. Ook Olympia, die dacht
een 'thuiswedstrijd' in Deurningen te spelen, kreeg de deksel op de neus. Eindstand
27-21.

1 van BWO zal er veel gaan veranderen,
maar het is niet mijn taak hier iets over te
vertellen. Ik was enigszins verrast toen ik
voor deze “klus” gevraagd werd, maar ik
heb geen moment spijt gehad dat ik “ja”
heb gezegd. Wat een leuke groep dames
is dit. Deze dames hebben met de beperkte mogelijkheden die er waren er alles aan
gedaan om er een goed seizoen van te
maken.

Op het moment van schrijven staan wij op
een 6e plek. Hier zal ook weinig meer aan
veranderen. Voor de toekomst van dames

Sportieve groet,
Annemiek Blokhuis

Dewi, Leonie, Nicky, Denise, Marlou, Kelly, Tanja, Carmen en Lisette, bedankt voor
dit mooie seizoen en jullie mogen trots zijn
op wat jullie hebben laten zien.
Ook wil ik Gitte bedanken. Jij was mijn
steun en toeverlaat op de bank en begeleidster van de dames. Ik vond het erg fijn
je naast me te hebben. Je hebt mij super
kunnen ondersteunen in soms lastige situaties. En uiteraard wil ik ook het publiek
bedanken dat toch elke keer weer komt
kijken.
Hiermee wil ik afsluiten. We gaan elkaar
niet uit het oog verliezen.
Bedankt dames voor dit mooie seizoen.
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Uw advertentie op deze pagina?
Neem contact op met
sponsor@ksvbwo.nl

HANDBAL

De jeugd
heeft de toekomst

Dames 1 heeft zaterdag 23 maart jl.
een prachtige wedstrijd gespeeld. Wat
een liefde en passie stralen ze uit voor
de sport. Met ontroering zagen we een
aantal speelsters afscheid nemen van het
team, tijd voor de nieuwe generatie om
het balletje over te nemen… Met dit in
het achterhoofd schrijf ik een stukje over
de E1. Een groep meiden die aan het
begin van het seizoen hun plekje in het
team moesten gaan ontdekken. Al snel
kregen de coaches door welke talenten

de speelsters bezitten om zo tot een mooi
samenspel te komen. De ene na de andere wedstrijd werd gewonnen en je zag de
meiden groeien. De passie die je bij dames
1 ziet, zagen we nu ook bij de E1. Geweldig om hier als supporter naar te mogen
kijken! Na de kerstvakantie kreeg de E1
te maken met een nieuwe uitdaging. Ze
werden hoger ingedeeld en kregen te maken met sterkere tegenstanders. De eerste
wedstrijd zagen we de meiden opnieuw
zoeken naar het samenspel, maar geluk-

kig werd dat snel weer gevonden. Als
nieuwkomeling in de poule stonden de
meiden onderaan in het klassement, maar
ze gaven zich niet zonder slag of stoot gewonnen. Bij het aangaan van de nieuwe
uitdaging kregen ze nu te maken met verliezen, maar in plaats van bij de pakken
neer te gaan zitten, zagen we de meiden
opnieuw groeien. De meiden van de E1
mogen trots zijn op zichzelf. De jeugd
heeft de toekomst, dit topteam komt er
wel!

> BLAUW-wITTER

19

Directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Uw adviseur voor uw particuliere bankzaken
Beeldbankieren

Ondernemer en Onderneming

Heeft u weinig tijd overdag? Kunt u niet tussendoor
naar ons kantoor komen? Ik ga ook graag digitaal met
u in gesprek. Het gesprek hoeft niet langer te duren dan
15 minuten.

}
}
}
}

Ook buiten kantoortijden kan ik deze mogelijkheid
inzetten voor u!

Denkt u na over bedrijfsopvolging?
Overweegt u om privé te investeren in vastgoed?
Voor zakelijke investeringen verbind ik u met de juiste adviseur
Heeft u behoefte om uw financiële positie goed in kaart
te brengen?

Graag help ik u met het geven van informatie of het
aanbieden van een oplossing op maat.

Kan ik u van dienst zijn
met uw bankzaken?

Alles voor MKB’ers
Wilt u graag in één duidelijk overzicht
zien wat ABN AMRO voor uw bedrijf
kan betekenen? Neem dan een kijkje
op onze website.

Neem gerust contact met mij op.
Maarten Schuurman Specialist MVB & DGA
mobiel: 06 13 43 86 88
maarten.schuurman@nl.abnamro.com

U kunt hier terecht voor:
} Een zakelijke rekening
} Bedrijfsverzekeringen
} Mogelijkheden voor financieringen

Nieuw Huis of korte Wooncheck
Graag ga ik met u in gesprek om te bespreken wat de mogelijkheden zijn voor
de aanschaf voor uw nieuwe droomhuis of wellicht uw huidige hypotheek over
te sluiten.
Heeft u reeds een hypotheek? Mogelijk kunt u geld besparen als de verhouding
van uw lening tegenover de waarde van de woning is verbeterd.
Of kijk zelf op onze website:
www.abnamro.nl/nl/zakelijk/
ondernemen/mkb

Wilt u in gesprek gaan over uw huidige rente? Hoelang staat uw rente nog vast?
U kunt zorgen dat u nu uw rente opnieuw vastzet door uw rente te middelen of
af te kopen.

Inkomen voor later
Heeft u in het verleden een verzekering afgesloten om
te sparen voor uw pensioen? Maakt u momenteel wel
optimaal gebruik van uw jaarruimte? Heeft u voldoende
opgebouwd om zorgeloos van uw oude dag te genieten?
Krijgt u voldoende inkomen wanneer u onverhoopt
arbeidsongeschikt raakt?

Rendement
Wilt u uw vermogen laten groeien en overweegt u om te
gaan beleggen?
Blijft u liever sparen, maar vraagt u zich af of u nu wel de
hoogst mogelijke rente krijgt?
Koopt u liever een tweede woning aan voor uw
studerende kind of voor de verhuur?

HANDBAL

BWO Beach
De meeste mensen hebben het vast al wel gehoord, gelezen of gezien, maar bij BWO zijn we bezig met het aanleggen van een zandstrand! En dan geen strandje om lekker te relaxen, maar om flink op te sporten. Op de helft het oude trainingsveld tussen de kantine
en de carnavalsloods wordt een beachveld aangelegd. Met dit veld is de handbal weer terug op ons sportcomplex en daar zijn wij als
bestuur erg blij mee. Voorheen hadden we natuurlijk in de voorjaars- en zomermaanden een asfaltveld waarop we trainden en wedstrijden hadden. Dit veld werd al jaren niet meer gebruikt en inmiddels is op deze plek de carnavalsloods gebouwd.
Nu is de handbal dus wel weer terug bij BWO en wel met beachhandbal. Een zomers onderdeel van de handbalsport. Het is een
hele dynamische sport en erg spectaculair om te zien en te doen. De jeugd van BWO gaat in de maanden april, mei, juni en begin
september trainen op de twee handbalvelden. Ook doen zij mee met de NHV beachcompetitie. Andere sportverenigingen gaan ook
gebruik maken van onze velden, zoals handbalvereniging Olympia uit Hengelo, DSVD uit Deurningen en volleybalvereniging Webton
uit Hengelo. Op BWO Beach worden namelijk ook drie volleybalvelden uitgezet. En als laatste, maar zeker niet onbelangrijk voor een
vereniging met zoveel voetballers, FOOTVOLLEY! BWO Beach kan natuurlijk ook perfect door voetballers gebruikt worden om op
te footvolleyen.
Wij gaan er ook vanuit dat al deze beachsporters een positieve invloed hebben op de
kantineomzet in het voorjaar en de zomer. In het zonnetje op het terras even wat drinken na een intensief potje beachen, heerlijk!
Er is natuurlijk al flink wat werk verricht voordat de kraan de grond in ging. Het NHV
zet vol in op beachhandbal na de reguliere zaalcompetitie. De jeugd is er klaar voor,
dus voor ons als BWO het moment om ook ‘in te stappen’. Er zijn gesprekken gevoerd
met de gemeente, het BWO bestuur, andere sportverenigingen enz. Het budget is keer
op keer bekeken en aangepast. Daar waar mogelijk zijn dingen zelf gemaakt, zoals de
veldbelijning. Een eigen fabricaat in de prachtige kleur blauw met hulp van Leder Nijhof.
De aanleg hebben we met meerdere partijen voor elkaar gekregen. Het was super om te
zien hoeveel mensen hebben geholpen, allemaal op hun eigen manier. We gaan hier een
poging doen om ze allemaal te bedanken (hopelijk vergeten we er geen).
Allereerst financieel:
BWO Businessclub en BWO CLUB VAN 100 super bedankt voor jullie bijdrage! Echt tof!
Vlaggensponsoren GI, Snelder Zijlstra Hypotheken & Webton, bedankt!
Kleine reclamebordsponsoren, zonder jullie bijdrage kon het niet zo mooi geworden
als het nu uiteindelijk wordt. Tot nu toe zijn dat: Eigenwijs Gedrukt, Beweeg Centrum
Twente, Webton, Fitwinkel, Olympia Hengelo, Hendriksen Advocatenkantoor, Olde
Kalter Verkeer, BWO handbal dames 1, 2 & 3, CompetenSys, coaches Valerio&Wilco en
Wima Hegeman Vermogensbeheer.
Aanleg: Heerbaart Transport & grondverzet, bedankt voor het snelle en goede werk met
top sportzand! Mooie bandjes erom van Steenhandel de Vries & Lucq Post Hoveniers.
Carnavalsvereniging de Noorkermennekes, fijn dat we ff gebruik mochten maken van
jullie terrein!
En samen met het BWO-bestuur, in het bijzonder Raymond Post & Bernard Krakers, de
gemeente Hengelo en met veel hulp van Benno Wolthuis van Gildebor hebben we een
mooie uitbreiding van ons sportpark gerealiseerd. We hopen dat iedereen er veel plezier
van zal hebben!
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EVENEMENTEN - PARTY BENODIGDHEDEN - TAP & TENT VERHUUR

van tap tot tent
ook hapjes en barbecues

HENGELO www.twentetap.nl - info@twentetap.nl - 074-8500788 - 06-48076802

HANDBAL

't Is ook een keer
mooi geweest
Tja, die zin heb ik de afgelopen weken veelvuldig gebruikt. Want na bijna 25 jaar in
dames 1 van BWO Handbal is het toch echt wel een keer mooi geweest. Pfff, als ik
terugdenk aan al die jaren. Heel wat wedstrijden, trainingen, feestjes, trainingsweekenden, weekendjes weg, trainers enz. meegemaakt. En allemaal even gaaf. ‘Vroeger’
met het oude dames 1 team, oftewel ‘De meisjes van de nacht’ zoals we ons hebben
genoemd. Het gelijknamige liedje was ons kampioenslied destijds. Achteraf best een
vreemd nummer om over jezelf te zingen, maar dat mocht destijds de pret niet drukken!
En nu met het huidige dames 1 hebben we een verrassend goed seizoen gehad. Prachtige wedstrijden gespeeld, maar ook bedroevend slechte wedstrijden. Maar ach, daar
konden we dan achteraf ook wel beetje om lachen; zo slecht. Zeer smalle selectie, maar
wel een selectie met ballen. Iedereen heeft bijna altijd hele wedstrijden moeten spelen,
bijna niet wisselen. Tong op de schoenen en doorgaan. Zonder echte trainer, maar op
dinsdag samen met dames 2 & Patty en op donderdag met de kerels van Donar, toch het
uiterste uit het team gehaald. Onder leiding van een jonge oude bekende met blauwwit
hart, Annemiek. Super bedankt. Ben erg trots op ons.
Man, ook veel domme dingen gedaan. Achter de verkeerde auto aanrijden na een wedstrijd in Borger, schoenen en kniebeschermers uitdoen in de rust, denkend dat de wedstrijd al was afgelopen (sorry Herman), op de wc zitten in een kleedkamer die vlak daarna
volstroomt met handballende mannen enz. Wat een feest was het al die jaren! Thanks
meiden! De samenwerking ga ik dus niet meer meemaken als speelster en dat zal wennen zijn na zoveel jaren. Ook om geen onderdeel van de groep meer te zijn, maar het
is goed zo. Ik ga ze lekker aanmoedigen vanaf de kant en genieten van het mooie spel.
Een jaartje ga ik even helemaal niet handballen, is de planning. De bedoeling is om een
uitgebreid jeugdplan op te stellen waar we de komende jaren mee verder kunnen, zodat
onze talentvolle jeugd ook straks hopelijk de 24 jaar kan volmaken in BWO dames 1 ;-)
en ik blijf uiteraard nog gewoon bestuurslid en jeugdtrainster!
Iedereen heel erg bedankt voor die geweldige, heel belangrijke 25 jaar van mijn leven.
Ik had het niet willen missen. Iedereen bedankt: trainers, supporters, speelsters en in het
bijzonder mijn jarenlange teamies!!
xxx Tanja
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BEERLAGE
MEER DAN 6.500 M 2
MODE EN SCHOENEN

BEL VOOR EEN AFSPRAAK: 074- 291 46 21
Oldenzaalsestraat 235 - Hengelo (ov) - info@kapsalonbeerlage.nl - www.kapsalonbeerlage.nl

SIN

WIJ BIEDEN U:
• Meer dan 350 internationale merken onder één dak
• Voor dames heren en kinderen voor alle gelegenheden
• Vakkundige en gespecialiseerde modeadviseurs
• Voldoende gratis parkeergelegenheid
• Gratis kopje koffie in onze gezellige Koffiekökk’n
• Alle afdelingen via een lift te bereiken
• Kinderbioscoop op onze kinderafdeling
• Eigen vermaakatelier, vaak klaar terwijl u wacht
• Voordelen voor vaste klanten met de Fashion Card
• Taxi service met de Fashion & Food cab
• Online shop: www.roetgerink.nl

DORPSSTRAAT 148, ENTER
0547 - 38 17 66
ROETGERINK.NL
/ROETGERINKMODE

EIGEN BRASSERIE

-1854

MET GROOT ZONNIG TERRAS

DORPSSTRAAT 139a, ENTER
0547 - 38 80 60
BRASSERIER1854.NL
/R1854

CE 1

941
SUZUKI
dealer
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INFORMATIE

INFORMATIE

JO13-1: M. Eijer
JO11-1: M. Groothuis
JO09-1: A. Beune / J. Pastoor

Hoofdbestuur
Voorzitter L. Van Belkum, Marenestraat 6, 7559 MR Hengelo
Secretaris B. Markerink, Leutinkveldweg 55, 7522 PW Enschede
Penningmeester B.M. Krakers, Oude Postweg 113, 7557 DC Hgl.
Kantinezaken H. Scharpfenecker/Paul Vaarhorst
Algemene Zaken R. Post
Afg. Jeugd P. Rolefes, Woltersweg 26, 7552 DD Hengelo
Afg. Senioren G. ter Maat, Scherphoflanden 18, 7542 CM Hgl.
Afg. Handbal T. Heerbaart, Drienerbeekweg 27, 7557 AM Hgl.
Afg. Sponsorcom. sponsorcommissie@ksvbwo.nl

06 51468407
06 12973372
074 2437464
06 23907126
06 12867418
06 13488624
06 19408001

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

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
Secretaris R. Leverink, Th. Versteeghstraat 24, 7558 HT Hgl.
Pen.m/Mat.beh. Paul Oberje
Wedstrijdcoördinator J. Vink, Oelerweg1817558 SB Hgl.
Coörd. JO19/JO17 Hanna Yilmaz
Coörd. JO15 M. Boone, Oude Postweg 144, 7557 DH Hgl.
Coörd. JO13 Patrick Pezenkamp
Coörd. JO11/Welpen
A. Beune, L. Bouwmeesterstraat 42, 7558 TM Hgl.
Coörd. Me. Vacant
Vertrouwenspersoon R. Leverink
Notuliste R. Leverink, Th. Versteeghstraat 24, 7558 HT Hgl.

Senioren
€ 23,50 p/mnd € 282,00 p/jr.
06 12867418
074 2775601
06 13013428

Senioren
€ 24,00 p/mnd € 294,00 p/jr.
06 10786584
Steunende leden met stemrecht
€ 9,50 p/mnd € 114,00 p/jr.
074 2775601
Sympathisanten
Vrij bedrag.
06 42257434
06 11739331
06 42257434

06 83244024
06 10243905
06 11157451
074 2423530
06 12069049
06 38133722

06 53459353
06 10786584

074 2775601
06 27393350

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

06 13488624
06 44606302

Trainers Senioren
1e elftal: R. Nijhuis/M. van den Berg
2e elftal: G. Bijsterbosch
Keeperstrainer: R. Elfrink

Trainers Junioren
A1: J. Derksen
B1: R. Tijhuis
C1: W. van Houten

Trainers Pupillen
JO19-1: W. de Graaf
JO17-1: P. Bakhuis
JO15-1: C. Horstman

Jeugdkeeperstrainers
H. de Graaf

Gezinskorting
Alleen voor thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar (peildatum 1 juli). 1e en 2e gezinslid 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 afmeldingen 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 jeugdsportfonds een bijdrage in de contributie te krijgen.
Contactpersoon BWO: Rita Leverink, email: jleverink@live.nl, tel: 074 2775601
Info: www.jeugdsportfonds.nl

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

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

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

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

06 19408001

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

Technische Commissie voetbal
Voorzitter Vacant
Coörd. Sel/Sen Vacant
Coörd. JO19/Beltona Vacant
Coörd. JO17 Vacant
Coörd. JO15 Vacant
Coörd. JO13/JO11 R. Baumann, r-baumann@kpnmail.nl
Coörd. We A. Beune, beuneannemiek@hotmail.com
Keepercoörd. Vacant

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.

06 21244857

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

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

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

06 14511059
074 2504134

C2: M. Groothuis

Redactie
Anita Dunnewijk, Marjana van Belkum,
Nicky Krakers, Niels Bijen
redactie@ksvbwo.nl

Clubgebouw
Sportpark 'De Noork'
Oldenzaalsestraat 518
7558 PW Hengelo
(074) 291 16 59
www.ksvbwo.nl

Ontwerp en opmaak dit nummer
Irene Strikker: info@keik.nl
Foto’s: Ton Baake, Rianne van ’t Hullenaar, Maaike Oostendorp, Niels Bijen en
anderen.
Foto's voorzijde: Maaike Oostendorp
Druk: GI Business Promotors
Advertenties: sponsor@ksvbwo.nl
Verspreiding: Fons Nijhof

Redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van opgenomen artikelen.

Uw advertentie
op deze pagina?
Neem contact op met
sponsor@ksvbwo.nl

Autorijschool
Betrouwbaar & Voordelig

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