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Klaar voor de winterstop…..
De eerste seizoenshelft zit er al weer op en we kunnen terugkijken op
goede resultaten van de verschillende teams van onze club.
Bij de jeugd zijn de JO8-2 en de JO12-1 met één meisje in de gelederen,
kampioen geworden van hun klasse. Een geweldige prestatie waar ze
trots op kunnen zijn. Ook de andere jeugdteams deden het goed en er
zijn een aantal nieuwe leden bijgekomen. Een mooie ontwikkeling met het
oog op de toekomst. Na de winterstop komen er twee nieuwe teams bij.
Bij de senioren halverwege het seizoen staat het damesteam op een
knappe eerste plaats in de competitie. En dat in een hogere klasse, het
zou een geweldige stunt zijn als….. maar we mogen geen te hoge
verwachtingen uitspreken. Gewoon lekker voetballen en aan het eind
worden de prijzen pas verdeeld. Ook onze zondag 1 speelt lekker mee en
sprokkelt de punten bij elkaar. De zaterdag 1 speelt in de subtop goed
mee en staat nu op een vijfde plaats in de 4e klasse F. Zaterdag 2 staat
ongeslagen, zelfs zonder puntverlies bovenaan en zaterdag 3 op een 2e
plaats.
Kortom we zijn goed op weg, hoewel er ook teams zijn die niet bovenin
meedraaien, maar het gaat uiteraard ook om het plezier in het voetballen
en de betrokkenheid bij je eigen team en de club.
Met de feestdagen op rij zijn we al
aanbeland in de winterstop, maar dankzij
het kunstgrasveld kunnen alle teams
gewoon doortrainen op een mooie mat,
mits er geen sneeuw valt uiteraard.
Een witte kerst is altijd mooi, behalve om te
voetballen.
Namens het bestuur en de diverse
commissies wensen we alle Eilermarkers,
sponsoren en supporters prettige
feestdagen en een sportief en gezond 2020
waarin we ons 100 jarige bestaan vieren!

De redactie.
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We hebben nog één jaar te gaan voordat
we onze club een eeuw oud kunnen
noemen en het 100 jarig jubileum
gevierd kan worden.
Er is reeds een start gemaakt met de
jubileum voorbereidingen, een commissie
van diverse leden is begonnen met het
inventariseren van de jubileumactiviteiten
welke in 2020 plaats zullen vinden bij
Eilermark. Om het eeuwfeest te kunnen
vieren met onze leden en met de
verwachtte kosten voor de geplande
feestweek is er opgericht de:

Eilermark club van 100.
Via een éénmalige donatie kunnen alle leden, supporters en sponsoren
onze club hierbij
steunen. Door middel
van een bijdrage van
50€ (Brons), 100€
(Zilver) of 150€ of meer
(Goud) kunnen ze
hiermee de club de
broodnodige financiële
impuls geven. Hiervoor
komt er dan een
naamsvermelding op het
club van 100 bord in de
kantine en in het uit te
brengen jubileumboek
dat volgend jaar zal
verschijnen.
Inmiddels zijn er al bijna vijftig deelnemers voor de club van honderd.
Wilt U ook een bordje voor de club van 100 en onze club steunen?
Wie volgt??
Neem dan contact op met: Johnny Stübener 0623296226
Of stuur een e-mail naar: 100jaar@gvveilermark.nl
Rondom het jubileum is er al een Facebook pagina opgestart waarin tot
en met het jubileum iedereen op de hoogte gehouden zal worden.
Verder is er een speciaal e-mail adres: 100jaar@gvveilermark.nl
Hiernaar kunnen alle opmerkingen, ideeën en aanmeldingen gemaild
worden. Ook uw verhalen of foto’s voor het jubileumboek zijn welkom.
Kortom, er wordt gewerkt aan het jubileum…..
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Het clubblad van Eilermark verschijnt vier keer per seizoen.
De uitgaven zijn gepland in de maanden na september, december, maart
en juni.
Dit is de tweede Eilermarker van het seizoen 2019/2020.
De digitale versie die via de website en e-mail
verspreid wordt, is in kleur uitgevoerd. De
papieren versie zal i.v.m. drukkosten zwart-wit
blijven.
Kopiesluiting voor de volgende uitgave is:
15 maart 2019.
U kunt uw kopie of familieberichten stoppen in
de witte brievenbus bij het mededelingenbord in
de kantine, of per e-mail sturen naar:
clubblad@gvveilermark.nl
De Eilermarker is ook digitaal beschikbaar in pdf
formaat
als
bijlage
van
de
website
www.gvveilermark.nl en kan op elke computer
gelezen worden.
Wilt U de Eilermarker als e-mail bijlage
ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw
verzoek naar eilermarker@home.nl
Slechts leden die hier schriftelijk om vragen,
per mededeling in de witte brievenbus of
gestuurd naar de redactie, krijgen daarna nog
een papieren versie toegezonden/bezorgd.
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En toch weer een heuse kampioen in de najaarscompetitie bij Eilermark!
De JO12 won zijn kampioenswedstrijd op zaterdag 7 december met liefst
9-1 van Achilles ’12 uit Hengelo. Het team van trainer Barry Wermer en
leider Iwan Sievers won alle 11 wedstrijden, 33 punten en een doelsaldo
van liefst 151 goals voor en maar 7 tegen! Twee keer was de overwinning
met meer dan 20 doelpunten verschil, doe dat maar eens na.

De kampioenen; Tygo Tempelman, Joni Wermer, Nimuel Wermer, Roman
Amirjan, Lindo te Koppele, Noan Notkamp, Dean Fahner, Andy van Dam,
Mylan Sievers en gastspeler Mauro Sievers.
Voor alle spelers was het feest na de wedstrijd en op de platte wagen
gingen ze door Glanerbrug. Een kampioensshirt en een medaille maakten
het feest compleet. Namens alle Eilermarkers gefeliciteerd met jullie
kampioenschap!!
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‼ KABOUTERVOETBAL bij Eilermark ‼
Kinderen (meisjes en jongens) van 4,5 en 6 jaar zijn officieel nog niet
speelgerechtigd om bij de KNVB wedstrijden te voetballen maar kunnen
wel bij onze vereniging terecht om leuke en gerichte voetbaltrainingen te
volgen, welke passen bij deze leeftijdscategorie.
De beginnende kneepjes van het voetbalspel zullen stap voor stap worden
bijgebracht. Niet alleen spelenderwijs leren omgaan met de bal, maar ook
goed omgaan met elkaar zoals dat in een teamsport hoort.
Tijdens de trainingen, die ongeveer een 3 kwartier a een uur duren, leren
de kinderen op een speelse wijze “een te worden met de bal”.
We trainen elke Dinsdag van 18:00 tot +/- 19:00 uur. Kaboutervoetbal is
voor iedereen die spelende wijs wil starten met voetbal⚽
ZIEN WE JOU OOK DINSDAG❓❓❓

Hierboven het team dat succesvol meedeed aan het Hummelkestoernooi
bij Sparta in de herfstvakantie. Met een mooie beker als prijs.
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Eilermark 1 Zondag in de 2e klasse…..
Ons eerste had een wisselende start van de competitie. De eerste drie
thuiswedstrijden werden allemaal overtuigend gewonnen wat 9 punten
opleverde. Onder andere Vogido en BWO werden met 4-1 en 6-1 opzij
gezet. Veel doelpunten en mooie wedstrijden op de Eker.
Uit ging het een stuk minder, de wedstrijden gingen verloren hoewel
vaak met minimaal verschil.
De thuiswedstrijd tegen Barbaros op zaterdag 10 november was een
wedstrijd die alles in zich had, doelpunten en sensatie, maar helaas trok
Eilermark aan het kortste eind. Na een 1-3 achterstand kwam ons eerste
sterk terug in de tweede helft tot 3-3. De doelpunten kwamen van Adnan
Meziani, Yannick de Vries en Reangelo Nicolaas. Helaas kon er niet
doorgedrukt worden en scoorden de bezoekers in de slotfase nog twee
keer: 3-5 met twee doelpunten van oud Eilermark spits Farough Saadi.
Thuis tegen NEO op 24 november werden de punten gedeeld: 2-2. Adnan
Meziani en Antonio Giamblanco zetten ons op voorsprong maar NEO
scoorde nog de gelijkmaker. Qays Sayesthe speelde een verdienstelijke
wedstrijd en beide teams kregen nog kansen maar een gelijk spel was
wel een terechte uitslag. Hierover het onderstaande verslag uit de krant.
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Op 1 december leverde de verre uitwedstrijd bij WSV in Apeldoorn niets
op. Een 3-0 nederlaag was het resultaat.
De uitwedstrijd tegen koploper Colombia, eveneens uit Apeldoorn op 8
december werd afgelast.
De topscorer van vorig seizoen Yannik de Vries laat zien ook het stapje
hoger goed aan te kunnen, hij vond alweer 7 keer het net tot nu toe.
Dayiem Hayta, Adnan Meziani en Anonio Giamblanco scoorden elk 3 keer
voor het team van Wesley Sanders.
Met 10 punten uit 10 wedstrijden staat onze zondag 1 onderin de
middenmoot op een 12e plaats en heeft een gaatje van 6 punten op de
beide onderste clubs Vogido en BWO die resp. 4 en 3 punten hebben.

Qays Shayesteh maakte eindelijk zijn opwachting voor Eilermark.
De middenvelder moest lang wachten op groen licht van de bond.
TC Tubantia, maandag 25 november, Stefan Wegdam

Eilermark heeft een maand voor de kerstdagen nog even een
kwaliteitsinjectie gekregen. Middenvelder Qays Shayesteh maakte
gistermiddag in de thuiswedstrijd tegen NEO zijn debuut voor de club uit
Glanerbrug. De voormalige international van Afghanistan kreeg vrijdag
eindelijk groen licht van de KNVB.
Shayesteh speelde de afgelopen zeven jaar bij DETO. Ook dit seizoen zou
de 31-jarige voetballer voor de zaterdagclub uit Vriezenveen uitkomen.
Hij speelde ook al enkele wedstrijden voor de hoofdklasser, maar moest
al vroeg in het seizoen afhaken. De voormalige prof van Heracles Almelo
werkt sinds dit najaar namelijk ook op zaterdag.
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"Ik werk sinds kort bij KPN en die wil dat ik ook op zaterdag beschikbaar
ben. Dan is het dus niet te combineren met DETO", zegt Shayesteh na
het 2-2 gelijkspel tegen NEO. De zoektocht naar een nieuwe club duurde
niet lang. "Ik ken Wesley Sanders (trainer, red.) en nog iemand anders
bij deze club. Ze vroegen mij of ik het zag zitten hier te gaan spelen."
Prima alternatief
De inwoner van Enschede vond dat een prima alternatief. Voetballen op
zondag is immers wel met zijn werk te combineren. Shayesteh hoopte
dat de overgang snel beklonken zou zijn, maar dat viel tegen. Het duurde
in totaal zo'n zes weken voordat hij speelgerechtigd was. "De KNVB ging
er eerst niet mee akkoord. Je mag vanwege werk wel van club
veranderen in het seizoen, maar ik moest een contract voor mijn werk
van minimaal een halfjaar hebben." Dat kon Shayesteh aanvankelijk niet
laten zien.
Inmiddels zijn de plooien gladgestreken. Bij Eilermark trainde de
nieuwkomer de laatste weken al mee, maar het duurde tot vrijdag
voordat hij toestemming kreeg om te spelen. "Het nieuws kwam via de
mail. Ik was er heel blij mee. Eindelijk kan ik weer wedstrijden gaan
spelen", zegt de middenvelder, die bij Eilermark tevens als assistenttrainer van Sanders fungeert.
Na zes trainingsweken kon de nieuweling laten zien wat hij in zijn mars
heeft. Shayesteh was tegen NEO vaak aan de bal. Hij gaf veel passes,
maar liet zich ook enkele keren aftroeven. "Ik ben nog niet helemaal
wedstrijdfit. Dat kan ook niet. Ik heb zes weken geen wedstrijd gespeeld.
Daarnaast is NEO een goede tegenstander. Ik liet me een paar keer de
bal afpakken."
Groot verschil
Het verschil tussen de hoofdklasse van het zaterdagvoetbal en de tweede
klasse op zondag is volgens hem groot, maar dat deert hem niet.
Shayesteh hoeft niet meer per se op een zo hoog mogelijk niveau te
voetballen. "Het maakt me niet uit dat ik nu in deze competitie speel. Het
gaat om het plezier. Ik vind dat we een aardig team hebben. Er zijn veel
nieuwe spelers, omdat er heel veel jongens zijn weggegaan. Er zijn een
paar leuke spelers bij. Ik moet zelf nog even wennen na al die weken
zonder wedstrijd. Het 2-2 gelijkspel tegen NEO vond ik terecht. Ik heb er
vertrouwen in dat we erin blijven", zegt Shayesteh over de
verwachtingen voor dit seizoen.
Geen zorgen
In tegenstelling tot DETO hoeven ze zich bij Eilermark geen zorgen te
maken dat de werkgever roet in eten gaat gooien. "Nee, ik hoef bij de
KPN niet op zondag te werken."
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Eilermark 1 Zaterdag debutant in de 4e klasse F
Onze debutant in de 4e klasse F, zaterdag 1, begon goed in de eerste
periode. Het team van Tim Schepers walste op zaterdag 12 oktober met
een zevenklapper over het zwakke Winterswijk heen: 7-0. Mert Divici had
met drie doelpunten het grootste aandeel in deze zege.
Daarna één punt, uit bij Juliana ’32 (2-2) en vervolgens weer drie knappe
overwinningen op rij.
Aramea thuis (3-1), Drienerlo uit (1-3) en ook Rigtersbleek thuis (4-1)
moesten er aan geloven en deze reeks leverde 9 punten op.
Topscorer Dailey Jongedijk scoorde 5 keer in deze drie wedstrijden.
Vervolgens twee weken geen programma, mede door een afgelasting.
Het ritme was blijkbaar verstoord want de volgende twee wedstrijden
gingen verloren. Op 30 november thuis tegen Achilles ’12 uit Hengelo
ging de voorsprong van 2-1 in de slotfase nog met 2-3 naar de
bezoekers. Op 7 december vervolgens de nederlaag met 3-0 bij Tubantia
in Hengelo, wel kansen maar geen doelpunten. De tegenstander had het
vizier beter staan en pakte de punten.
Met 19 punten uit 10 wedstrijden staat onze zaterdag 1 op een goede
vijfde plaats. Dorpsgenoot Sportlust is favoriet en staat aan kop.
Topscorer Dailey Jongedijk heeft ondertussen 9 doelpunten op zijn naam
geschreven. Lars Smits volgt hem met 7 doelpunten.

Een duel om de bal tussen Tom Hardiek en voormalig Eilermark speler
Chris Oral van Aramea.
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Dames VR1 Eilermark
De dames van Eilermark spelen dit seizoen in de 2e klasse H, het team
van Judith Bos doet het ook een stap hoger prima, en staat momenteel
op de eerste plaats met 21 punten uit 10 wedstrijden.
De eerste periode is al binnen, met 5 overwinningen en 3 nederlagen uit
8 wedstrijden waren ze toch de beste uit hun klasse.
Hieronder het verslag van de laatste wedstrijd;
*** Zondag 8 december Varsseveld VR1 - Eilermark VR1 ***
Onze laatste wedstrijd voor de winterstop tegen de koploper Varsseveld
om 11 uur, vroeg uit bed en daar gingen we. We wisten allemaal dat dit
belangrijke punten zijn want bij winst worden wij koploper. Helaas wordt
het ons niet eenvoudig gemaakt; 4 geblesseerde meiden die niet mee
spelen waaronder ook onze keepster. Gelukkig is Denise aka B.v.d.S
(Bulle voor de sfeer) bereid om bij ons te keepen. Goed, roeien met de
riemen die we hebben is dan het motto voor eigenlijk het hele seizoen
want het is nog niet voorgekomen dat we met onze complete selectie van
18 dames een wedstrijd in kunnen gaan. Het weer is slecht, het veld
daarentegen nog slechter.. De scheids fluit en de wedstrijd begint, de
wissels aan de kant hadden nog niet door dat het begonnen was maar
ook in het veld was nog niet iedereen wakker waardoor de bal binnen 2
minuten al in het doel lag, alleen het verkeerde doel.. 0-1 achter. Na
enkele minuten valt er bij ons een verdedigster uit door een blessure aan
haar knie waardoor onze trainster Judith weer haar tenuetje aan mag
doen. Eigenlijk is zij er als extra en speelt ze alleen als het echt nodig is,
in realiteit staat ze bijna elke week in het veld om ons te versterken,
thanks juudje!
We komen niet in ons spel, zijn chaotisch en onrustig en niet lang daarna
valt ook de 0-2. Nu lijken we wakker te schrikken, dit gaat ons toch niet
gebeuren? We beginnen aan ons eigen spel en ook onze eerste aanvallen
beginnen gevaarlijk te worden. We hebben een paar kansen maar helaas
blijft het doelpunt uit, we zijn nu wel de betere ploeg maar door een goed
schot van de tegenpartij valt daar ook nog de 0-3 na een halfuur spelen.
Valt dit nog wel te redden? Ondanks dat wij de betere ploeg zijn blijven
de doelpunten uit tot Sanne 1 op 1 komt te staan met de keeper en de 31 weet te scoren. De opluchting is duidelijk te zien in het veld. We zijn er
nog lang niet maar we zijn wel beter dus die doelpunten zouden moeten
komen.
In de rust krijgen we de speech van de trainers. We weten dat we
moeten doorgaan en dat er nog niks verloren is. De grootste les die we
dit halfjaar geleerd hebben is om rustig te blijven, dit blijkt wekelijks wel
een probleempje waardoor we onszelf tegenwerken. Vandaag doen we dit
weer uitstekend ondanks de achterstand. Met goed voetbal en rust is het
wederom Sanne die zorgt voor een doelpunt net na de rust. 3-2!
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De dames van Varsseveld vertonen ook goed voetbal, ze zijn fysiek en
weten hoe ze moeten tikken maar lijken ietwat in paniek te raken. Door
een overtreding krijgen we een vrije bal. Judith neemt deze van ver
buiten de 16 en ja hoor, GOAL!! 3-3 met nog een halfuur te spelen. We
blijven ons goede spel voortzetten maar ook Varsseveld blijft proberen.
In de 64e minuut is het Lotte, tevens onze topscoorder van vorig seizoen
maar ook op dit moment met 11 doelpunten, die de bal met een keurig
schot het doel in werkt. 3-4, goed nu vasthouden dit. Dit is echter niet zo
makkelijk als wat het lijkt. De laatste 15 minuten zijn zenuwslopend voor
de toeschouwers want met kansen over en weer is er nog niks besloten.
Wij krijgen een aantal goede kansen maar ook Varsseveld hoopt een
punt eruit te slepen. Na ruim 95 minuten spelen fluit de scheids eindelijk
af. Wat een overwinning. Met deze overwinning staan wij bovenaan en
kunnen we onszelf winterkampioen noemen. Dat is maar goed ook, want
dankzij deze wedstrijd hebben we nog 2 geblesseerden erbij gekregen
waaronder weer de keepster.... Wij zijn toe aan wat rust en hopen na de
winterstop te kunnen knallen met een compleet fitte selectie.
Jan en Judith, bedankt voor alles wat jullie regelen voor ons. Hoe jullie er
altijd staan en nooit het geduld verliezen met ons af en toe toch wel
kneuzenteam!!
Supporters, tot na de winterstop waar we onze eerste wedstrijd zullen
spelen voor de beker tegen sdc Putten.

“ de Eilermarker” Clubblad van G.V.V. Eilermark te Glanerbrug 46e jaargang No.2, december – 2019

Pagina 12

Opgericht 12 oktober 1920

Helaas voor degenen die zich wel opgegeven hadden, ging de geplande
dropping op vrijdag 22 november niet door vanwege te weinig
inschrijvingen. De activiteitencommissie zag zich hiertoe genoodzaakt en
had geen andere keus.

MALLORCA PARTY bij Eilermark .....
Vrijdag 29 november was het een volle bak in de
kantine tijdens de Mallorca party. De beschikbare
kaarten waren al vooraf uitverkocht en op deze
herfstachtige avond konden de aanwezigen zich
alvast voorbereiden op de zomervakantie met
bijpassende sfeermuziek van DJ WAIB.
Een mooi feestje waar een vervolg zeker mogelijk is
in de toekomst.

Sinterklaas op zaterdag 30 november
De laatste bezoekers van de Mallorca party waren nauwelijks thuis toen
de eerste kinderen alweer in de kantine waren voor het jaarlijkse bezoek
van sinterklaas en zijn pieten. De opkomst was weer goed en de
vrijwilligers van het jeugdbestuur hadden alles onder controle. Ouders en
kinderen zongen en dansten onder leiding van de hoofdpiet en
vermaakten zich opperbest. Voor iedereen was er een presentje.
De sint was erg blij om alle kinderen weer bij Eilermark te zien.
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50+ Middag van vrijdagmiddag 18 oktober.
Op deze middag organiseerde de activiteitencommissie weer eens een
gezellige bijeenkomst voor onze senior leden vanaf 50 jaar. Dat zijn er
een behoorlijk aantal, want de kantine was goed gevuld met de trouwe
leden die nog altijd een prima binding hebben met de club en elkaar.

Er was een muzikale omlijsting van een live band en onder het genot van
een hapje en een drankje vermaakten de opgekomen senioren zich
opperbest. Een gezellige middag mogelijk gemaakt door de
activiteitencommissie van Eilermark waarvoor ieders complimenten.
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(14 december 2019 Vrijwilligersavond van
Eilermark.)
21 december 2019 Kerst- en Wildverloting.
De oudste verloting van Glanerbrug, huis aan huis.
Zondag 29 december 2019 Borrel toernooi 7 tegen 7.
s.v.p. zelf kleding meenemen, er zijn alleen shirts beschikbaar.
Zondag 5 januari 2020 10.30 uur Boerenkooltoernooi
Met aansluitend de Nieuwjaarsreceptie.

Vrijdag 17 januari 2020 19.30 uur
PLAYBACKSHOW
Alle teams doen weer mee?!
Met internationale artiesten!
Opgave bij Eddy Bodde.

WEEKEND 14/15/16 FEBRUARI
CARNAVALSWEEKEND
Vrijdag 14 februari carnavalsavond bij
Eilermark
In de kantine met Prins…..??

“ de Eilermarker” Clubblad van G.V.V. Eilermark te Glanerbrug 46e jaargang No.2, december – 2019

Pagina 15

Opgericht 12 oktober 1920















Het borreltoernooi op de laatste zondag van 2019 is?
Daarna het boerenkooltoernooi op de eerste zondag van 2020?
Je dus goed zit bij Eilermark voor een drankje en een hapje?
We volgend jaar een Borrelboerenkooltoernooi overwegen?
Eilermark alvast twee winterkampioenen heeft bij de senioren?
De dames VR1 en het zaterdag 2 team trots bovenaan staan?
Maar dat deze beide teams nog maar op de helft zijn?
Dus de banden nog niet op kunnen pompen van de platte kar?
We alle Eilermarkers al weer prettige feestdagen toewensen?
En dat alweer voor de 99e keer achter elkaar doen?
Dat er op de valreep nog een kampioen bij kwam?
De voormalige kabouters, nu JO8-2, klaar zijn voor het grote werk?
We hun feliciteren ook de trainers Lars en Kilian?

TOT ZIENS BIJ EILERMARK, OOK IN 2020
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Hoofdbestuur: info@eilermark.nl
leden-administratie@gvveilermark.nl / secretariaat@eilermark.nl / contributie@eilermark.nl
Voorzitter
Eddy Bodde
Ledenadmin. Joop Schuiling
Algemeen lid Marcel Naafs
Rob Stuivenberg
Alberto Ensink

Gronausestraat 1022
Schoolstraat 50
Citroenvlinder 98
Toccatastraat 12
Toccatastraat 3

Jeugdbestuur: jeugdbestuur@gvveilermark.nl
Sjonnie Scholten
Operastraat 147
Katja Hendriks
Ekersdijk 49
T. Coördinator René Wermer
J. Roggeveenstraat 31

0639336567
0534614112
0614124563
0653412351
0612160164

0653845116
0623834815
0620437662

Wedstrijdzaken: wedstrijden@gvveilermark.nl
Wedstr.secr Johnny Stübener
Willem Bontekoestraat 5
Scheidsr.Coör. Lennart ten Brinke Kolibrievlinder 37
Vriends./Toern.Bennie Krommendijk Slotzichtweg 8

0623296226
0618534674
0623776865

Activiteitencommissie
Edo vom Bruch
Ans Diepeveen
Minke van der Veen
Jan Otten
Marius Leferink
Hennie Diepeveen

0534616304
0534614112
0534615199
0652838532
0534614943
0534614970

Toccatastraat 30
Schoolstraat 50
Koliebrievlinder 56
Rietven 35
Eekmaatlaan 39
Operastraat 174

Sponsorcommissie: sponsoren@gvveilermark.nl
Willem Schutten
Rob Stuivenberg
Henrie Winters

Avondroodvlinder 33
Toccatastraat 12
Waterlelielaan 7

0534614679
0653412351
0534618492

Kantinecommissie: kantine@gvveilermark.nl
Inkoop
Eddie Poel
Sleuteladres Frank Velner

Schipholtstraat 120
Ekersdijk 105

Terreinen en Clubhuis:
Kantine
“De Eker”
Terreinmeester
André Veenendaal
Consul
Koos Sievers

Ekersdijk 220
Redemptoristenpark 53

Clubblad : clubblad@gvveilermark.nl / website www.gvveilermark.nl
website@gvveilermark.nl
Redactie
Johnny Stübener
Willem Bontekoestraat 5

0534614191
0652734808

0534611590
0682492621
0644944144

0623296226

Bank : Rabobank – IBAN rekeningnummer: NL68 RABO 0130376337
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