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MAATWERK DOOR GESPECIALISEERDE FYSIOTHERAPEUTEN 
VOOR UW SPORTGERELATEERDE KLACHTEN!

Fysiotherapie Noordman • Weertseriet 17 
Haaksbergen • 053-5721338 

www.fysiotherapienoordman.nl
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Samen met Maurizio Arena, Minke ten Bruggencate en 
Ellen Kroezen vormt Schuppers het team ‘Meedoen’. 
Regelmatig organiseren deze buurtsportcoaches 
opstapactiviteiten. “Op gebied van wandelen, fietsen 
en fitness zijn verschillende groepen ontstaan”, 
vertelt Schuppers. “De deelnemers hebben plezier 
gekregen in bewegen. Het mooie is dat er ook buiten 
de beweegactiviteit verbindingen ontstaan. Mensen 
die elkaar vinden en samen andere dingen gaan 
ondernemen.” Daarnaast adviseren en begeleiden ze 
volwassenen en senioren naar een vorm van meedoen 
die bij hen past. “Dat kan een kort advies zijn over welke 
scoutingverenigingen er zijn”, legt Schuppers uit. “Maar 
denk ook aan intensieve ondersteuning als mensen graag 
willen sporten bij een vereniging, maar geen idee hebben 
wat het aanbod is, wat bij ze past of iets kunnen vinden 
wat binnen hun budget past.”

Blijven bewegen in coronatijd
Door corona hebben de buurtsportcoaches hun werkwijze 
iets aan moeten passen. “We moeten ons houden aan de 
maatregelen, maar dat betekent niet dat we stilzitten”, 
geeft Schuppers aan. De buurtsportcoaches vinden 
het juist belangrijk dat iedereen blijft bewegen en in 
contact blijft met elkaar. “Dat contact is er gelukkig veel. 
Deelnemers gaan in duo’s óf met een van ons wandelen 
of fietsen. Maar ik heb ook al op het voetbalveld gestaan 
met een deelnemer om te kijken of dat iets voor hem is. 
Samen kijken we naar wat mogelijk is. Prachtig hoe je 
soms met kleine stapjes de drempel weg kunt nemen. 
En mensen vervolgens zelf de gang naar het sportuurtje 
kunnen vinden. Ook in coronatijd.”

Nieuwe initiatieven
Schuppers vertelt dat er door de lockdown ook 
nieuwe initiatieven zijn ontstaan. “We hebben voor 
de deelnemers een brief gemaakt, met allerlei tips en 
adviezen over bewegen, contact en welzijn in coronatijd. 
Ook komt er een nieuwe druk van de Beweegwijzer 
én wordt er een speciaal boek uitgegeven: Betsie’s 
routeboek. De fietsgroepen kunnen al heel lang niet 
doorgaan, maar mensen zijn wél fan van de fietsroutes 
van onze vrijwilligster Betsie. Zij heeft twintig routes 
rond Haaksbergen uitgezet en uitgeschreven. Vervolgens 
hebben vrijwilligers de routes getest en foto’s gemaakt. 
Het boek delen we uit aan mensen die we kennen of 
onderweg leren kennen. Zodat iedereen, van beginnende 
fietsers tot de deelnemers van de fietsgroepen, op de 
fiets van Haaksbergen kan genieten.”

Activiteiten voor jongeren
Naast het team ‘Meedoen’ zijn er ook nog twee 
buurtsportcoaches die speciaal voor jongeren activiteiten 
organiseren. Zeker in deze tijd is het lastig voor jongeren 
om elkaar te ontmoeten of om samen wat leuks te 
doen. Buurtsportcoach Patrick Noordink gaat daarom 
de wijken in om daar met jongeren van Het Assink 
lyceum te bewegen. En buurtsportcoach Bart van der 
Burg organiseert vanuit Skillz Haaksbergen speciale 
(sportieve) activiteiten voor Haaksbergse jongeren.  
Onder de naam ‘Haaksbergen aan Zet’ worden jongeren 
van 12 tot en met 17 jaar uitgenodigd om mee te doen 
met bijvoorbeeld bootcamp. Alle activiteiten zijn gratis 
én coronaproof. Meer informatie hierover is het vinden 
op www.jonginhaaksbergen.nl

In beweging met de 
buurtsportcoaches
Haaksbergen telt zes buurtsportcoaches met één en 
dezelfde missie: inwoners van jong tot oud stimuleren 
om in beweging te komen. Iedere buurtsportcoach 
organiseert voor zijn eigen doelgroep verschillende 
(sportieve) activiteiten. Zo kunnen mensen op 
een laagdrempelige manier kennismaken met het 
bewegingsaanbod dat Haaksbergen in huis heeft. 
Leeftijd of beperking spelen geen rol. In gesprek met 
buurtsportcoach Nienke Schuppers.Meedoen door bewegen en sport

Index

Meer informatie
De buurtsportcoaches zetten zich graag in om de Haaksbergse samenleving kennis te laten maken 
met sport. “Wie een drempel ervaart, nét even een duwtje in de rug nodig heeft of het lastig vindt een 
keuze te maken, kan contact opnemen met een van de buurtsportcoaches”, aldus Nienke Schuppers. 

Kijk voor meer informatie over Buurtsportcoach Haaksbergen en de activiteiten die zij organiseren op 
www.buurtsportcoach-haaksbergen.nl

Beste lezer,
Voor u ligt De sportkrant Haaksbergen. 
Een mooie uitgave waarin de 
veelkleurigheid van het Haaksbergse 
sportlandschap goed naar voren komt. 
Natuurlijk is het belangrijk om ons met 
elkaar aan de coronamaatregelen te 
houden. Want alleen samen krijgen 
we corona onder controle. We zitten 
bovendien midden in een landelijke 
vaccinatiecampagne. Ook die moet ervoor 
zorgen dat de pandemie wordt ingedamd 
en er minder mensen ziek worden. Maar 
we kunnen echt méér doen om ons zelf 
weerbaar te maken. Door, waar dat kan, 
te zorgen dat onze gezondheid zo goed 
mogelijk is.

Gezond en uitgebalanceerd eten is daarbij 
belangrijk. Het is mooi om te zien dat 
veel mensen, juist in deze periode, weer 
meer tijd hebben en ook nemen om 
uitgebreid te koken. Meer dan ooit zie 
ik weer mensen kiezen voor een eigen 
moestuintje. Ondanks alle nare kanten van 
deze periode is dát vanzelfsprekend een 
heel mooie ontwikkeling. Wie wil er nou 
niet verse sla, komkommer en tomaten uit 
eigen tuin? Ik kan het u in elk geval van 
harte aanbevelen.

Uiteraard blijven de meeste mensen 
zoveel mogelijk thuis. We moeten thuis 
werken waar dat kan, we vergaderen via 
Teams of Zoom en kunnen maar beperkt 
bij elkaar op bezoek. Sportscholen zitten 
dicht en ook sportverenigingen hebben 
te maken met flinke beperkingen. Het 
risico van al dat thuis zitten is dat we 
veel te weinig beweging krijgen. Want 
juist in deze tijd kan ons lichaam wel wat 
beweging gebruiken!

De gemeente vindt de gezondheid van 
haar inwoners belangrijk. Daar hoort 
dus ook voldoende bewegen bij. We 
willen sport en bewegen voor iedereen 
toegankelijk laten zijn. Ons lokaal Sport- 
en Beweegakkoord brengt de partijen 
bijeen die daarin samen optrekken en 
ook onze eigen buurtsportcoaches doen 
daar vanuit de Noaberpoort een hoop 
aan. Zo proberen we te zorgen dat zoveel 
mogelijk inwoners kunnen sporten.

U kunt natuurlijk ook zelf de stoute 
wandelschoenen aantrekken. 
Haaksbergen biedt namelijk geweldige 
mogelijkheden om te wandelen, 
hardlopen of fietsen. Wat is er nou 
mooier dan in het lentezonnetje lekker 
te bewegen en te genieten van een 
van de vele natuurgebieden die onze 
gemeente rijk is? Het is goed om fit te 
blijven en je ontmoet andere mensen 
tijdens het sporten. Sport brengt mensen 
in beweging én bij elkaar. Op anderhalve 
meter afstand uiteraard… 
Ik wens u veel sport- en leesplezier

Antoon Peppelman, Wethouder Sport
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Deze vraag is mijn uitgangspunt als architect.
Voordat een architect in beeld komt heb je al
een heel proces doorlopen en ben je op het
punt gekomen waarop je wensen vorm moeten
krijgen. Het is mijn taak om duidelijk te krijgen
wat deze wensen zijn en ze te vertalen naar  
een bijzonder ontwerp met duidelijk signatuur.

- Particulier
- Utiliteit
- Seriematig 
- Bestemmingsplanwijzigingen

FOCUSARCHITECTUUR.NL

WAAR LEG JIJ DE FOCUS

TALENTGERICHT ONDERWIJS 
TIJD VOOR JOUW TALENT!

www.hetassink.nl

COLOFON
Realisatie

Mijnen Media
Prins Bernhardstraat 11
7064 GC Silvolde

0315 - 34 18 88
info@mijnenmedia.nl

Edwin Hurrebrink
0315 - 34 00 16
edwin@mijnen.nl

Projectleiders

Redactie & foto’s
Verenigingen

Oplage
13.200 exemplaren

Gerrie Nijenhuis
0315 - 34 15 19
gerrie@mijnen.nl

www.mijnenmedia.nl sportkranthaaksbergen.nl
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“Sporten en gezond bewegen voor 
iedere Haaksbergenaar!”

Haaksbergen, natuurlijk 
in beweging
Sinds november 2020 hebben we in 
Haaksbergen het lokaal Sport- en 
Beweegakkoord. Het akkoord is ondertekend 
door verschillende Haaksbergse organisaties, 
waaronder sport- en beweegaanbieders, 
onderwijsinstellingen, Eerste Lijnszorg 
Haaksbergen, Wijkracht, de Stichting 
Haaksbergen Promotie en de gemeente 
Haaksbergen. Samen zetten zij zich in om 
onder meer sport en bewegen voor iedereen 
toegankelijk te laten zijn. Voor mensen mét en 
zónder beperking. Afspraken hierover staan in 
het sportakkoord.

“Als je lekker sportief bezig bent, dan leef je gezonder, 
voel je je lekkerder en zit je meestal mentaal ook 
beter in je vel”, weet Wartena als geen ander. 
“Het lokaal sport- en beweegakkoord wil sporten 
en gezond bewegen voor iedere Haaksbergenaar 
bereikbaar maken, laat zien hoeveel prachtige sporten 
en fantastische sportverenigingen we in ons dorp 
hebben en stimuleert het duurzaam gebruik van de 
sportaccommodaties. Ik vind het geweldig dat ik daar 
een kleine bijdrage aan mag leveren in het kernteam.”

Veel mogelijkheden
Dat kernteam bestaat uit vertegenwoordigers van de 
deelnemende partijen. “Samen willen we de doelen 
uit het sportakkoord verwezenlijken”, vertelt Wartena. 
“We willen elke Haaksbergenaar in contact brengen 
met bewegen en met sportverenigingen. Als actieve 
sporter, als toeschouwer of als vrijwilliger. Sporten is 
mentaal én fysiek een van gezondste dingen die je 
kunt doen. Het brengt mensen bovendien bij elkaar en 
is een bron van gezelligheid. In Haaksbergen zijn er 
ook ongelooflijk veel mogelijkheden om te bewegen. 
We hebben met Ontmoetingspark De Greune en 
zeker ook Park Groot Scholtenhagen fantastische 
accommodaties.”

Mooi budget
De verbinding met het onderwijs en de verenigingen 
is volgens Wartena belangrijk. “We hebben ze 
hard nodig om een actieve rol te nemen. Via het 
onderwijs en de verenigingen kunnen we heel veel 
inwoners bereiken. Van jong tot oud. Wij fungeren als 
vraagbaak voor verenigingen en kennen budget toe 
aan initiatiefnemers van mooie projecten die helpen 
de doelstellingen uit het sport- en beweegakkoord te 
realiseren. We hopen dat we veel aanvragen kunnen 
honoreren. We hebben een mooi budget te besteden.”

Hij was jarenlang voorzitter van vv Haaksbergen en is nog steeds bestuurslid van de Stichting Groot 
Scholtenhagen. Sportliefhebber Giljam Wartena beweegt zelf veel en merkt daar ook de gezondheidsvoordelen 
van. Niet vreemd dus dat de Haaksbergenaar ook zitting heeft in het kernteam, dat verantwoordelijk is voor 
het stimuleren en monitoren van de uitvoering van het Sport- en Beweegakkoord. 

Zoveel
Wat doen deelnemers aan het sport- en 
beweegakkoord dan concreet? “Nou, verenigingen en 
scholen zetten zich bijvoorbeeld in voor thema’s als de 
rookvrije accommodatie en gezonde kantines”, vertelt 
Wartena. “Andere deelnemers organiseren weer een 
inclusieve sportdag voor diverse doelgroepen, waar 
verbinden, elkaar ontmoeten en een gezonde leefstijl 
centraal staan. En Eerstelijnszorg Haaksbergen en de 
Stichting Haaksbergen Promotie hebben er samen 
voor gezorgd dat de beweegwijzer is gedigitaliseerd. 

Daardoor is het gemakkelijker te gebruiken voor 
inwoners. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Er gebeurt 
zóveel!”

Anderen enthousiasmeren
Wartena twijfelt er niet aan dat de doelstellingen uit 
het sport- en beweegakkoord gehaald worden. “Als 
kernteam blijven we dat uiteraard aanjagen, maar 
we zien dat inwoners en sportverenigingen het écht 
oppakken. Gelukkig sporten en bewegen er al heel 
veel mensen in Haaksbergen. Ik hoop dat die actieve 
inwoners anderen kunnen enthousiasmeren de 
hardloopschoenen aan te trekken, het tennisracket 
te pakken of bij een van de sportverenigingen 
vrijwilligerswerk te doen. Er zijn zo ontzettend veel 
mogelijkheden.”

Kijk op www.haaksbergen.nl/sportakkoord voor meer 
informatie.

Kernteam lokaal Sport- en beweegakkoord
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‘MEER DAN SPORT ALLEEN’
Maaike; “Ik sport sinds 3 jaar, 2 keer per week, bij In2Challenge 
Buitensport met heel veel plezier en tevredenheid. Het belangrijkste 
vind ik de persoonlijke aandacht. Als je een doel hebt kun je dit goed 
bespreken. Ook al sport je in groepsverband, daar is ruimte voor. Verder 
heb ik ook soms last van mijn rug, ook dan wordt er goed meegedacht 
naar andere mogelijkheden zodat je niet helmaal stil valt. Kortom 
deze persoonlijke aandacht vind je niet snel is mijn eigen ervaring. Het 
leuke is dat je wel in een klein groepje sport, zodat je ook elkaar kan 
uitdagen!”

Paula; “Doré heeft ervoor gezorgd dat ik plezier heb gekregen in 
buitensport. Nooit gedacht dat ik in weer en wind zou gaan hardlopen 
en het zou volhouden. Doré heeft oog voor haar sporters en zorgt in 
groepsverband toch voor een persoonlijke aanpak. Ze weet precies 
welke snaar ze moet raken om ervoor te zorgen dat wij gerichter en 
gemotiveerde blijven werken aan ons doel. Ik kan het iedereen aanraden 
om bij Doré te komen sporten. Ze geeft iedereen een warm en welkom 
gevoel.”

Manon; ”Sporten in een gezellige setting mét professionele kennis 
en vakkundige begeleiding. Dankzij Doré sport ik 2x per week met ( 
meestal ;) ) een grote glimlach op m’n gezicht. Ik zeg...meld je aan en 
ervaar het zelf!”

Meer informatie?
Zie de advertentie verder op in deze sportkrant, voor meer informatie zie 
ook www.in2challenge.com en volg ons op Instagram.

Mijn naam is Doré Voortman, samen met mijn gezin woon ik in het 
buitengebied van Haaksbergen en al van jongs af aan is sporten de 
rode draad door mijn leven. De drijvende kracht achter In2Challenge 
Buitensport ben ik. 

Leer sporten te integreren in jouw leven met functional training.
Samen met mij ‘jouw personal trainster’ maak je van iedere training een 
goede training met o.a. hardlopen, core stability en spierversteviging. 
Jouw dag maakt jouw training. Ik blijf je motiveren om het maximale eruit 
te halen. 

Na 8 opbouwende weken volgt er weer een nieuwe training zodat je 
spieren getriggerd blijven. Heerlijk in de buitenlucht individueel of in klein 
groepsverband gericht op jouw individuele doelen. Wat je doel ook is een 
goed onderbouwd trainingsschema, motivatie, doorzettingsvermogen en 
plezier zijn zeer van belang. 

Door goed naar jezelf te leren luisteren kan je van elke training een 100% 
top training maken. De weg naar je doel is net zo van belang als je doel 
zelf.

MIJN VISIE OVER 
SPORTEN IS DAT SPORTEN 
VOOR MIJ EEN LEEFSTIJL 
IS. NIET DIRECT VOOR 
HET STRAKKE-LICHAAM-
PLAATJE MAAR JUIST OM 
JE LICHAAM GEZOND EN 
KRACHTIG TE MAKEN EN TE 
HOUDEN. 
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AVH

AVH: Plezier belangrijker 
dan Prestatie 

Herken je het van de afgelopen 
maanden? Je wil best hardlopen maar 
de motivatie om je ’s avonds naar 
buiten te slepen is ver te zoeken. Vooral 
in de donkere wintermaanden die we 
net achter de rug hebben. 

Hardlopers die bij ons komen begrijpen 
dat. Alle trainingen zijn bij ons in 
groepen (aangepaste groepsgrootte 
in Coronatijd). Natuurlijk voor de 
gezelligheid maar vooral ook door 
begeleiding van gecertificeerde trainers 
die letten op je techniek 

(bijv. video-analyse) zodat je meer 
plezier in het lopen krijgt en blessures 
kan voorkomen. 
Ook schrijven groepen zich gezamenlijk 
in voor wedstrijden en maken daar een 
passend schema voor. 

Denk aan de Haaksbergse Engelse 
Mijlenloop, de RopaRun (Stichting 
Haaksbergen Runners) maar ook bijv. de 
marathon van Florence. 
Op dit soort trajecten zullen wij ons 
meer gaan richten de komende jaren. 

Atletiek = Teamsport

Sprint – Spring – 
Werp met Ruby ! 
Bij de jeugd zien wij atletiek ook als 
een teamsport, vooral in trainingen 
maar ook bij de competitiewedstrijden. 
Iedereen kan meedoen en draagt bij aan 
een teamprestatie. Daarnaast doen we 
ook mee met individuele wedstrijden 
op regionaal en nationaal niveau. Als 
je denkt dat je alleen gaat hardlopen 
dan heb je het mis! Verspringen, 
balwerpen, hordelopen.. er zijn meer 
dan 10 onderdelen! Per training doe 
je min. 2 verschillende onderdelen. 
Naast de gezellige trainingen zijn er 
veel verenigingsactiviteiten zoals een 
spooktocht, filmavond, en kamp!  

Ontwikkelingen bij AVH
Elke maandag is er bootcamptraining voor onze leden. Met ons 
survivaltoestel, eigen bosparcours (650 meter), gewichten en traktorbanden 
kan je helemaal los. Eind april wordt, het initiatief van onze leden, de 
bootcamproute op Park Scholtenhagen geopend! De mindervalide sporters 
komen elke woensdag om te racen op hun Racerunner. We willen vanuit 
AVH meer gaan bieden voor de gestopte hardlopers en de ouderen in 
Haaksbergen. Bijvoorbeeld via sportief wandelen en jeu de boules. Hierin 
zoeken we ook de samenwerking op binnen Haaksbergen.

De contributie ligt gemiddeld tussen de 10 en 18 euro (p.m.) inclusief koffie 
en thee na de training. Dus meld je direct aan voor 3 gratis proeftrainingen 
of leg je wens voor via info@av-haaksbergen.nl. 
Samenwerken? Mail dan ook. Tot snel op het Sportpark Scholtenhagen! 

HATAC

Tafeltennissen kent eigenlijk iedereen 
of heeft het in zijn verleden wel eens 
gespeeld op de camping/ op het werk of 
gewoon thuis.

Tafeltennissen is dan ook veel meer dan 
alleen maar een balletje slaan. Er komen 
vaardigheden bij te kijken als:
      Reactiesnelheid
      Incassering vermogen
      Sportieve interactie met            
      tegenstanders
      Flexibiliteit 
      Sportief uithoudingsvermogen
Allemaal vaardigheden, die je in je 
dagelijks leven eigenlijk ook nodig zult 
hebben.

Bij HATAC trainen wij onze mensen 
2 x per week op deze vaardigheden. Om 
daarnaast in competitie verband jouw 
“skills” en vooruitgang terug te laten 
komen.

Naast het trainen en competitiespelen 
staat de gezelligheid onderling 
eveneens in een hoog vaandel.
Zo organiseren we voor de jeugdleden, 
1 x per jaar, een speciale dag, waarin 
we gezamenlijk bijv. gaan lasergamen 
en/of outdoor klimmen. Eveneens is de 
kantine een belangrijk instrument voor 
deze gezelligheid.

Tafeltennisvereniging 
HATAC

Wij trainen voor de jeugd op maandag en donderdag van 18:00-19:30 
(Trainer Philip Bertram)
De senioren trainen eveneens op maandag en donderdag van 19:30-21:00 
(Trainer Philip Bertram)
Voor verdere informatie verwijs ik jullie graag naar onze website 

www.hatac.nl

Je bent (jong en oud) van harte welkom om een aantal trainingen op proef 
mee te draaien.
Je kunt hiervoor mij of de andere bestuursleden benaderen en/of gewoon 
eens langskomen op de maandag of donderdag avond.

Zodra we de corona periode achter ons kunnen laten, gaan we weer zo snel 
mogelijk van start.
E.e.a. zal op de website bekend gemaakt worden.

Hopelijk tot ziens en blijf gezond!



Innoveren doe je door samen kennis en kunde te bundelen. 
Je hebt een doel, je wilt verbeteren en onderscheidend zijn, 
daarmee maak je het verschil! Het succes van onze 
organisatie en producten danken wij aan onze mensen.
In 1930 openden we onze deuren. Nu, ruim 90 jaar later, 
leveren wij vol passie en trots nog altijd innovatieve 
oplossingen in Nederland en wereldwijd.

WWW.TKF.EU

Ook werken bij  
een innovatief 
bedrijf? Check hier 
onze vacatures of 
stuur een open 
sollicitatie.

De innovatieve subsea kabel van 
TKF onderscheidt zich met een hoge 
betrouwbaarheid, lange levensduur 
en is opgebouwd uit milieuvriendelijke 
materialen.

INNOVATIE
DOOR TEAMWORK
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ZV SCHOLTENHAGEN

Wij bieden een gezellig 
sportklimaat voor jong en 
oud!
Hou jij van zwemmen en ben je niet 
uit het water weg te slaan? Dan is 
zwemvereniging Scholtenhagen dé plek 
voor jou!  

ZV Scholtenhagen is een vereniging die 
de ‘breedte sport’ hoog in het vaandel 
heeft staan. Dat betekent dat we 
iedereen een gelijke kans willen bieden 
hun sport te beoefenen. Teamgeest, 
samenspelen, een veilige en prettige 
sfeer maken de vereniging een fijne 
omgeving om elkaar op sportieve wijze 
te treffen. 

Kinderen kunnen direct na hun 
zwemdiploma door naar het 
basiszwemmen wat hen voorbereidt op 
het wedstrijdzwemmen of waterpolo. 
Beide sporten hebben hun bijzondere 
aantrekkingskracht, maar staan in alle 

gevallen garant voor een sportieve 
en gezonde manier van sporten. 
De begeleiding is in handen van 
enthousiaste en goed opgeleide trainers 
met kennis van zaken. 

Voor de wedstrijdzwemmers zullen de 
trainers je verschillende zwemslagen 
(verder) aanleren en train je voor het 
verbeteren van je techniek, conditie 
en snelheid. In wedstrijdverband is het 
belangrijk dat je steeds je persoonlijke 
record(s) verbetert. 

Kies je voor waterpolo dan wordt, in 
teamverband, je balvaardigheid, tactieken en 
je uithoudingsvermogen op de proef gesteld. 
Hoewel waterpolo in de volksmond soms een 
harde sport wordt genoemd, valt dat in de 
praktijk enorm mee. Het is een contactsport 
waarbij de spelers elkaar fysiek wel raken. Bij de 
trainingen wordt gericht begeleiding gegeven 
aan diverse leeftijdsgroepen zodat elk kind of 
volwassene zich individueel kan ontwikkelen.

Ook voor de recreatieve zwemmer is er ruimte 
bij het trimzwemmen, waar je op je eigen 
tempo je baantjes kun t zwemmen. Fit blijven is 
het gezondheidsideaal voor veel Nederlanders. 
Wil je dus blijven bewegen dan is dit een goede 
optie!

De zwemsport is blessure-arm, oftewel het 
is een gezonde sport die goed is voor je 
spierenopbouw en conditie. Het belast je 
lichaam evenredig omdat je in het water lichter 
bent en het vergt minder inspanningen dan 
buiten het water. 

Kinderen 0 t/m 4 NVT

Kinderen 4 t/m 12 

Basiszwemmen waar we je zwemslagen verbeteren, 
duiken en springen. Ook maak je kennis met waterpolo. 
Basiszwemmen is vooral leuk!

Jongeren 12 t/m 18 
Waterpolo in teamverband en wedstrijdverband of 
wedstrijdzwemmen voor de competitieve zwemmer.

Volwassenen 65+
Trimzwemmen voor de recreatieve zwemmer waarbij je 
op eigen tempo baantjes kunt zwemmen.

Specifieke doelgroepen NVT

Volwassenen 18+
Waterpolo in teamverband en wedstrijdverband of 
wedstrijdzwemmen voor de competitieve zwemmer.Zwemvereniging Scholtenhagen

Scholtenhagenweg 32 
Haaksbergen
Contactpersoon: Yvonne Griess
secretariaat@zvscholtenhagen.nl
www.zvscholtenhagen.nl

BUVO

Volleybalplezier voor 
iedereen!
BUVO is de volleybalvereniging van 
Buurse gevestigd in de sporthal de 
Trefkoel. Het bestaat nu ruim 40 jaren 
en we bieden volleybalplezier voor jong 
en oud, voor meisjes, jongens, dames en 
heren, voor beginners en gevorderden. 
Voor Buursenaren en voor mensen van 
elders. 

We spelen zowel competitie als 
recreatiecompetitie volleybal, van 
mini’s tot senioren. Op dit moment 
hebben we meisjes- en damesteams in 
de competitie, en een mixteam.  

Naast een sportieve vereniging 
zijn we ook zeker een gezellige 

vereniging. Daarvoor zijn er twee 
activiteitencommissies werkzaam. 
Onze JAC (Jeugd Activiteiten 
Commissie) organiseert diverse 
activiteiten voor de jeugd, zoals 
volleybalkamp, sinterklaasmiddag en 
beachvolleybal jeugd. 

Daarnaast hebben we onze BAC 
(BUVO Activiteiten Commissie). Deze 
organiseert seniorenactiviteiten 
zoals de Wildkar (een loterij) en ons 
beachvolleybal toernooi. Waar mogelijk 
vindt deze samenwerking ook plaats 
met de andere sportverenigingen die 
zich in Buurse bevinden. 

Om ons enthousiaste bestuur compleet te maken, zijn wij op zoek naar een 
vrijwillige voorzitter. Als voorzitter ben je de spil van ons bestuur en werk je 
nauw samen met de andere bestuursleden. Je zit de vergaderingen voor en 
draagt zorg voor een goede taakverdeling. Je ziet toe op uitoefening van de 
taken en helpt mee met het richting geven aan de koers van de vereniging. 
En je vertegenwoordigt de vereniging bij officiële aangelegenheden. Hoe 
breed of smal we de functie precies invullen, is in overleg te bepalen. 
Kortom; een interessante functie waarmee je een waardevol steentje 
bijdraagt aan onze mooie vereniging! 

Voorzitter gezocht

Iets voor jou of ken je iemand? We komen graag in contact!  

Dat kan door vrijblijvend te mailen naar:  
secretariaat@volleybalverenigingbuvo.nl  

We zullen dan samen de mogelijkheden bespreken en een eventuele 
kennismaking plannen. 

Voor meer informatie over onze vereniging en onze teams, kan je een kijkje 
nemen op onze website: http://www.volleybalverenigingbuvo.nl/  
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HAVOC

Kom volleyballen bij Havoc!
Volleybalvereniging Havoc is een 
vereniging waar gezelligheid belangrijk 
is zonder dat we de sportieve prestaties 
uit het oog te verliezen. 

We hebben veel verschillende teams 
van jeugd tot aan recreanten, voor 
iedereen is er plek binnen Havoc. 
Waarom lid worden? Wij bieden onze 
jeugdleden de mogelijkheid om twee 
keer per week te trainen. 60% van ons 
ledenbestand bestaat uit leden die 
jonger zijn dan 20 jaar. Dus een goede 
mix tussen jong en wat ouder!

Volleybalvereniging Havoc is een zeer actieve 
vereniging. Zo worden er ieder jaar veel 
activiteiten georganiseerd. Ieder seizoen 
trappen we af met het jeugdkamp, daarna 
openen we het seizoen met het Open Weekend. 
Dit is een weekend waarin de nieuwe teams 
zichzelf presenteren, wedstrijden spelen 
en waar een feestje wordt gevierd. Verder 
organiseert Havoc het jaarlijkse beachvolleybal, 
buurtvolleybal, het wildtoernooi en het 
knieperkestoernooi.

Wat voor jou?
Kijken of volleybal bij Havoc wat 
voor jou is? 

Stuur een mail naar 
info@vvhavoc 
en we laten weten wanneer de 
trainingstijden zijn.

Je kunt altijd 4 keer gratis en 
vrijblijvend meedoen.

BUDO AKTIEF

Sinds 1975 een 
judovereniging dus we 
staan al 45 jaar op de mat.
Judo bestaat eigenlijk uit twee 
woorden: Ju en Do. Ju betekent 
vriendelijk, meegevend en Do betekent 
de manier waarop. Dus eigenlijk is 
judo: meegeven met de kracht van de 
tegenstander.

Judolessen
Vanaf vrijdagmiddag 16.00 uur vinden 
de judolessen van Budo Aktief plaats 
in de sporthal van ’t Meuke in de st. 
Isidorushoeve. De lessen worden 
gegeven door Henk Prinsen. Het 

belangrijkste is meedoen met de groep. 
Op de judomat is iedereen hetzelfde, 
jongens, meisjes, mager, dik, slim of 
minder slim, daarom hebben wij als 
motto, wees trots op jezelf en heb 
respect voor elkaar.
Ook al heb je nog nooit iets van judo 
gehoord… Toch kan iedereen aan de 
lessen deelnemen. Deze bestaan uit 
val breken, worpen en grondtechniek 
bijvoorbeeld houdgrepen. Voor 
beginnelingen is er extra begeleiding.

Sinds enkele jaren verzorgd Budo Aktief de 
judolessen van de VASH (Vereniging Aangepast 
Sporten Haaksbergen). Judo, in speelvorm, 
fantastisch mooi, want kampioenen hoeven 
ze niet te worden, dat zijn ze al! Op een groot 
judotoernooi “Het Bartje-toernooi” hebben 
enkele toppers al een mooie prijs in de wacht 
weten te slepen.

VASH

Budo Aktief verzorgd verschillende workshops 
op scholen en werkgroepen. Veelal in het teken 
van weerbaarheid met als belangrijk thema: - ik 
kan het!, ik wil het!, ik doe het! –

Workshops
Zin om een keertje mee te trainen?
Je bent van harte welkom om te komen kijken of mee te trainen bij Budo 
Aktief op de vrijdagavond in ’t Meuke vanaf 16.00 uur. 

Of bel voor meer informatie met Henk Prinsen op nummer 06-50482323



DE SPORTKRANT HAAKSBERGEN 11WWW.SPORTKRANTHAAKSBERGEN.NL

 

 

TV VELDMAAT Welkom!
TV Veldmaat is een mooie en gezellige 
tennis- en padelvereniging in 
Haaksbergen. 

De vereniging is een levendige club met 
zo’n 360 leden. Ons park ligt in de wijk 
de Veldmaat, aan de rand van het dorp, 
midden in het ontmoetingspark De 
Greune.  

Bij TV Veldmaat kan iedereen 

het hele jaar door op alle niveaus 
tennissen en padellen omdat we over 
kunstgrasbanen beschikken. Binnen 
onze vereniging staat zowel recreatief 
als competitief tennis centraal. We 
hebben diverse activiteiten, toernooien, 
interne competities en trainingen. 
Naast het sporten is het goed toeven in 
onze gezellige kantine en op het terras. 
Iedereen kan zich prima uitleven bij 
onze gezellig vereniging! 

Padel verovert Haaksbergen! 

 

 

 

Lidmaatschap
We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden! Mensen die al hebben getennist 
en het weer op willen pakken; mensen die na of naast een andere sport het 
tennissen willen proberen of juist mensen die nog nooit aan sport hebben 
gedaan.  
Onze nieuwe leden zullen we wegwijs maken binnen de vereniging en kennis 
laten maken met de tennis- en padelwereld! Bekijk op www.tv-veldmaat.nl 
onze infogids met informatie over lidmaatschap, de contributie en overige 
informatie. 
Voor het eerste jaar hebben we een leuke aanbieding, € 50,– en 5 
tennislessen voor maar € 25,–. 

Sinds de zomer van 2020 heeft de sport Padel Haaksbergen veroverd! De 
splinternieuw strakke kooi en het blauwe kunstgras zijn een echte blikvanger! 
Padel is een dynamisch spel en kan worden gezien als een mix van tennis 
en squash. Het wordt gespeeld met vier personen op een rechthoekig veld 
omringd door glas en hekwerk en je gebruikt een speciaal padelracket. 
Tijdens het spel zijn de wanden onderdeel van het spel waardoor je lange 
en spectaculaire rally’s krijgt. Ook is kracht minder belangrijk bij padel dan 
bij tennis en mede daardoor is padel geschikt voor alle leeftijden. Inmiddels 
heeft de jeugd ook deze verslavende sport ontdekt. Sta je eenmaal in de kooi 
en op de baan, dan ben je verkocht! Inmiddels wordt onderzocht of er een 2e 
padelbaan gerealiseerd kan worden op ons gezellige park! Ben je enthousiast 
geraakt en wil je deze snelst groeiende sport in Nederland ook een keer 
proberen?  
Kom dan gerust een kijkje nemen op ons park of kijk op www.tv-veldmaat.nl! 

H.A.M.C Cross- en trainingscircuit 
sinds 1966.
De geschiedenis van de club ontstond in 
1965 toen de volksfeestcommissie het 
initiatief nam om een motorevenement 
te organiseren. 

De organisatie ging op zoek naar een 
geschikt circuit en kwamen terecht 
bij “Erve Weijenborg”. De eerste cross 
werd een groot succes met 2500 
belangstellenden, dit gaf de doorslag tot 
de oprichting van de H.A.M.C. in 1966. 
Nog in datzelfde jaar werd de eerste 
officiële motocross georganiseerd op een 
nieuw circuit, “het Kötterbos”. Er volgden 

vele succesvolle wedstrijden mede 
door de bekende lokale rijders: Jan 
ten Thije, Herman Hilderink, Herman 
Weijenborg en Bernhard Doesschate. 

Tegenwoordig zijn er vele 
evenementen op het circuit, 
waar in de loop van de jaren veel 
is bijgebouwd o.a. een mooie 
kantine. Naast de trainingen op 
zaterdag worden er clubcrossen, 
kampioenswedstrijden, 
uitwisselingscrossen, brommercross 
en een veteranencross georganiseerd.

Koningsdag
Op Koningsdag is er op 
het circuit een jaarlijkse 
jeugdtraining/opstapdag, 
een gezellige dag met 
vertier voor kinderen en 
volwassenen. Er is dan de 
mogelijkheid om op een 
motor of in de bak van een 
zijspancombinatie een 
rondje mee te rijden.

Najaar
In het najaar zijn ook leuke evenementen op het circuit van de H.A.M.C., in september 
is Keep Them Rolling een weekend te gast met militaire WW-2 voertuigen. Het 
zware materieel is te bezichtigen en gaat ook rijden op het circuit. Dit zorgt voor 
spectaculaire toestanden voor het publiek en is ieder jaar een groot succes.

In oktober zijn dit jaar de finale crosswedstrijden voor het Open Nederlandse 
Kampioenschap van de KNMV. In twee dagen kunnen dan de rijders hun laatste punten 
vergaren en worden in St. Isidorushoeve de kampioenen gehuldigd

Het seizoen wordt afgesloten in november met het altijd spectaculaire 4x4 Treffen.  
Iedereen met een 4x4 voertuig kan dan op het circuit zijn kunsten vertonen.

De H.A.M.C. en vrijwilligers 
hopen u op een van 
de evenementen te 
verwelkomen aan 
de Binnenveldweg 
45 St. Isidorushoeve  
(Haaksbergen).

Welkom



Noordendorp1914

Noordendorp scoort
met transport én opslag

Noordendorp Transport • Industriestraat 18 • 7482 EZ Haaksbergen • 053 572 18 94 • www.noordendorp.nl

CONTACT/OFFERTE 
Bel voor vragen of aanvullende informatie  
of bezoek onze website.

SPECIALISTISCH
BETROUWBAAR

Telefoon: 053-8200977
E-mail: bwh@noordendorp.nl

Industriestraat 18
7482 EZ Haaksbergen

ALTIJD BEREIKBAAR

WWW.BWH-LOGISTIEK.NL

Leusink�/�Veldmaterstraat 174 // Haaksbergen // T: 053 5721295

Openingstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 8.00-18.00 plus.nlplus.nl

Bezorgen of ophalen wanneer het jou uitkomt.
PLUS gaat voor kwaliteit. Dit geldt niet alleen voor onze producten, maar 
ook voor onze service. Wij verzamelen je boodschappen met de grootste 
zorg en pakken ze netjes in. Zo ben je ervan verzekerd dat ook al je 
groenten en fruit zorgvuldig zijn geselecteerd. Je boodschappen worden op 
het door jouw gekozen tijdstip bezorgd. Zelf hoef je dus niets te sjouwen.

Wil je je boodschappen zelf ophalen? Maak dan gebruik van onze 
ophaalservice. Je online bestelling wordt zorgvuldig verzameld en op het 
afgesproken tijdstip klaargezet. Gekoelde producten blijven uiteraard 
gekoeld tot je er bent. Zo blijft de goede kwaliteit gewaarborgd.

leusink@plussupermarkt.nl

Iedere dag verrassend veel
voordeel bij PLUS Leusink.

PLUS16650 - 351 PLUS Leusink - Adv 260x94.5 algemeen.indd   1PLUS16650 - 351 PLUS Leusink - Adv 260x94.5 algemeen.indd   1 13-04-21   16:0913-04-21   16:09

Nieuwe Bleek 25
7481 CS Haaksbergen

T 053 - 57 24 861
E info@ksb-afbouw.nl

Nieuwe Bleek 25
7481 CS Haaksbergen
T 053 - 57 24 861
E info@ksb-afbouw.nl
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HSC‘21

Het motto van HSC’21 is: 
Plezier + Ontwikkelen = 
Presteren 
HSC’21 is een voetbalvereniging in 
Haaksbergen met meer dan 900 leden. 
De voetbalclub ligt mooi gelegen in 
park Groot Scholtenhagen aan de rand 
van Haaksbergen, waar in meerdere 
verenigingen actief zijn.

HSC’21 heeft als missie een vereniging 
te zijn waar ieder lid met plezier komt 
en zichzelf kan ontwikkelen om zo het 
beste uit zichzelf naar boven te halen. 
Niet alleen als voetballer, maar ook op 
persoonlijk en sociaal vlak. 
HSC’21 is een warme club waar 
presteren en gezelligheid hand in hand 
gaan.

HSC’21 hanteert de visie om een 
familiaire vereniging zijn, waar leden 
graag komen. Zowel om te voetballen, 
maar net zo goed voor de gezelligheid. 
HSC’21 is een vereniging waarin 
iedereen gelijk is en leden elkaar willen 
helpen. Onze leden zijn betrokken bij 
de club en delen gemeenschappelijke 
ambities om de vereniging nog beter te 
maken. 

Binnen de gehele vereniging staat het 
plezier voorop. Ieder lid moet in staat 
worden gesteld zich op zijn of haar 
eigen niveau te blijven ontwikkelen.

De insteek bij HSC’21 is positief en attractief 
voetbal. Ten eerste omdat dit leuker is om 
te spelen en het draagt meer bij aan de 
ontwikkeling. Datzelfde geldt voor de coaching/
begeleiding. Een positieve wijze van coachen en 
begeleiden draagt bij aan plezier en uiteindelijk 
aan ontwikkeling. 
In de regio is HSC’21 een aantrekkelijke club 
door het niveau waarop men met al haar 
selectieteams actief is. Jeugdspelers kunnen 
zich bij de club ontwikkelen in de wetenschap 
dat zij ook kansen krijgen om de top van het 
amateurvoetbal te halen. 

Positief en attractief 
voetbal

HSC’21 hanteert een algemene 
voetbaltechnische beleidsvisie “verantwoord 
presteren”. Dit beleid is gebaseerd op de pijlers 
kwaliteit, plezier en prestatie. 
De club focust zich hierbij behalve op 
talentontwikkeling ook op plezierbeleving, 
sociale interactie en saamhorigheid.

Verantwoord preseteren

Kijk voor meer informatie op onze website: https://www.hsc21.nl/

LR & PC ISIDORUSRUITERS “Elkaar blijven informeren 
en creatief zijn.”
Dat is het motto binnen onze 
betrekkelijk kleine vereniging. Wij 
hebben vanuit het bestuur, samen met 
onze leden, vanaf het begin van deze 
lastige tijd waarin weinig mogelijk is 
steeds getracht te kijken naar wat wel 
mogelijk is. 

Continu hebben wij iedereen bijgepraat 
en ook onze ledenvergaderingen zijn 
gewoon doorgegaan, weliswaar digitaal. 
Wij zijn van mening dat we elkaar 
moeten blijven informeren omdat 
we samen ook meer weten en onze 
krachten moeten bundelen.

Helaas was dat soms alle zeilen 
bijzetten en “coronaprotocollen” maken 
voor een evenement om dat toch op 
het laatste moment weer af te moeten 
gelasten. Daarbij hebben wij steeds ook 
het maatschappelijk belang zwaar laten 
meewegen. De teleurstelling was dan 
vanzelfsprekend groot maar gelukkig 
ook het begrip voor de situatie.

Onze lessen hebben zoveel mogelijk 
door kunnen gaan. Dit steeds op een 
andere manier en soms maar voor een 

bepaalde leeftijdsgroep. Maar ook daar 
zijn we uitgegaan van het half volle 
glas. Wij hebben een mooi ruim terrein 
en daarvan hebben we goed gebruik 
gemaakt.

Wij staan nu aan de vooravond van een 
kleinschalig evenement dat binnen de 
huidige regels past. Binnenkort kunnen 
onze leden onder de 27 deelnemen 
aan een zogenaamd oefenmoment. 
Dit houdt in de men wel voor punten 
rijdt maar dat er geen klassement 
wordt opgemaakt om op die manier 
de bewegingen en aantallen mensen 
die bij elkaar zijn tot een minimum te 
beperken. Afgelopen weekend is er een online pub-quiz 

georganiseerd waar veel leden aan hebben 
meegedaan die samen een leuke avond hebben 
gehad.
Achter de schermen werd en wordt nagedacht 
over hoe iedereen een steentje kan bijdragen 
aan de vereniging, in de vorm van acties die 
geld opbrengen maar die vooral ook een 
moment zijn om elkaar, in kleine groepjes, weer 
even te zien.
Daarnaast bieden wij regelmatig een 
oefenparcours aan en zetten wij onze 
dressuurbanen op zodat onze en andere 
ruiters en amazones kunnen oefenen in een 
zogenaamde wedstrijdsetting.
Wij zien dat als een stap in de richting van een 
“normaal” clubleven waarin we elkaar weer 
zomaar kunnen ontmoeten. 

Wilt u meer weten?

Kijk dan op de website:
http://www.isidorusruiters.nl/

Meer weten?



Ook uw winkel voor tuin en dier

Welkoop Haaksbergen • Textielstraat 12 • 053 572 1758 • www.welkoop.com

Nomineer jouw
club voor de
verkiezing Club
van het Jaar 2021
Doe mee op clubvanhetjaar.nl

Heetpasweg 13 • 7482 CD Haaksbergen • Tel. 074 - 3575501
www.metselbedrijfhollink.nl E-mail: info@metselbedrijfhollink.nl

Verbouw jouw huis tot droomhuis!
Nieuwbouw - Afbouw - Renovatie

www.bouwhuistimmerwerken.nl

Premium producten van hout
Wij hebben een groot assortiment aan houten producten. Benieuwd wat wij 
allemaal aanbieden? Kom langs of bezoek onze website. Houten stoelen

Bezoek onze website voor meer informatie of volg ons op social media!

Houten bedden Houten tuinmeubels Alles van hout

www.houtvanben.nl06 - 53 14 77 15
info@houtvanben.nl

Enschedesestraat 76, 
7481 CT Haaksbergen
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VLUGHEID EN KRACHT

Turnen Al Fresco
Eindelijk was het dan zover. Zaterdag 27 
februari kon V&K de wei in. Door corona 
en de lockdown van de sporthallen was 
het binnensporten al maanden niet 
meer mogelijk. 

Aanvankelijke pogingen om met de 
toestellen buiten te turnen op het 
grasveld bij de Els liepen helaas stuk op 
wet- en regelgeving. 
De koude, natte herfst en 
wintermaanden hielpen daarna ook niet 
echt mee. Voor ons als turnvereniging 
was dat uiteraard bijzonder frustrerend. 
Er waren geen trainingen mogelijk die 
enigszins het karakter van de turnsport 
zouden hebben. Ook de vooruitzichten 
om snel weer binnen te kunnen sporten 
waren niet rooskleurig. Daarom waren 
we als bestuur verheugd dat de eerste 
zonnige dagen zich aandienden om 

toch een mogelijkheid te creëren om 
weer trainingen te geven die een turn 
karakter hebben. 

Onder de bezielende leiding van 
onze springsport trainer Hans en met 
medewerking van alle andere trainers 
en trainsters is er een aangepast 
buitenprogramma opgesteld. Helaas 
kunnen zoals gezegd niet alle toestellen 
gebruikt worden bij het buiten turnen 
omdat deze eigendom zijn van de 
gemeente. 
Enkele jaren geleden echter heeft de 
vereniging een eigen 10 meter lange 
airtrack aangeschaft die wij wel naar 
eigen inzicht en wens mee naar buiten 
kunnen nemen. Nu was het een kwestie 
van een geschikte locatie vinden

Locatie
Dankzij de medewerking van VV Haaksbergen hebben wij een geschikte 
locatie gevonden. Wij mogen op de zaterdagen gebruik maken van één 
van hun trainingsvelden.  Een perfecte locatie, hoe mooier dan buiten te 
turnen op Scholtenhagen, het grote buitensport complex van de gemeente 
Haaksbergen! Lekker op het gras in de frisse lucht. De materialen mogen wij 
zelfs opslaan bij VV Haaksbergen wat de logistiek vereenvoudigd. 

Alles is uiteraard corona-proof opgezet. Voor aanvang van de lessen wordt 
alles opgebouwd door de leiding. De kinderen komen op eigen gelegenheid 
of volgens het “kiss and ride’ principe.  Uiteraard hanteren wij de gebruikelijk 
Corona regels. Als je je ziek voelt en symptomen hebt kom je uiteraard niet. 
We werken met drie leeftijdscategorieën die na elkaar training hebben. 
Tussen de trainingen is er een kwartier pauze zodat de groepen niet te veel 
met elkaar in contact komen. Tijdens deze pauzes worden ook het materiaal 
en de airtrack gedesinfecteerd. Uiteraard houden de trainers 1.5 meter 
afstand, wat helaas wel enigszins beperkingen oplevert in hetgeen je kan 
trainen.

Het is iedere weekend weer spannend of het door kan gaan. Op donderdag 
neemt het bestuur op basis van het weerbericht een besluit waarna de 
aanmeldingsformulieren online de deur uit gaan. Inschrijven en betalen gaan 
vervolgens geheel online. Kortom, het heeft nogal wat voeten in de aarde 
maar het is zeker de moeite waard. Turnen al fresco!

HHC HAACKEY
K Hockeyvereniging 

HHC Haackey
Op het prachtige Park Scholtenhagen 
vind je tussen het prachtig groen 
de altijd levendige Haaksbergse 
Hockey Club Haackey. Doordeweeks 
zijn honderden kinderen en (jong-)
volwassenen zich hier aan het 
voorbereiden op de spannende 
hockeywedstrijden van het weekend. 
Onder leiding van onze trainers en 
coaches worden onze Haackeyhelden 
opgeleid tot échte hockeytoppers, 

waarbij sportiviteit centraal staat. 
Vanaf jongs af aan worden belangrijke 
waarden geleerd aan onze leden: 
respect, samenwerking, fanatisme 
en doorzettingsvermogen. Tijdens 
het hockeyen zie je dit duidelijk 
terug in het spel: met vriend (onze 
team- en clubgenoten) en vijand (de 
tegenstander, natuurlijk) geven wij een 
unieke draai aan de hockeysport. 

VO
U

CH
ER

 
 

Het eerste seizoen
gratis hockeyen bij

HHC Haackey!

Nieuwe leden: funkeys t/m E-jeugd

Ga naar haackey.nl voor meer informatie

Vijf gratis 
proeflessen bij 
HHC Haackey

Alle leeftijden

VO
U

CH
ER

Ga naar haackey.nl voor meer informatie

Wil jij een keer met ons meetrainen en 
ervaren hoe dit is? 
Dat kan! Doe (vijf keer) gratis mee met onze proeflessen en geef je op via 
‘(proef)lid worden’ op onze site www.haackey.nl. 
Is jouw vriendje of vriendinnetje al lid en wil je graag een keer met hem of 
haar mee? 
Laat ons dat zeker weten bij het aanmelden als proeflid, dan gaan we kijken 
naar de mogelijkheden.

Haackey is een gemoedelijke club 
met grote verbinding tussen leden, 
ouders, trainers en vrijwilligers. 
Ieder lid draagt een steentje bij 
aan onze vereniging, waardoor 
wij samen bijdragen aan een 
laagdrempelige en gezellig club 
waar veel lol wordt gemaakt! Daar 
zijn wij trots op. 

Kom bij ons het eerste seizoen gratis hockeyen 
en ervaar de sportiviteit van HHC Haackey! 

Kijk op onze website:
www.haackey.nl. 

Actie Funkey’s tot en 
met E-jeugd:
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HOEVE VOORUIT

In 2022 beleeft het vrouwenvoetbal bij Hoeve Vooruit haar 50-jarig jubileum. 
Al sinds 1972 is het vrouwenvoetbal niet meer weg te denken uit Sint 
Isidorushoeve, met vele hoogtepunten in de afgelopen 50 jaar en natuurlijk 
ons eerste vrouwenelftal dat op dit moment in de 2e klasse actief is. Helaas 
is in de afgelopen jaren het aantal meisjesleden afgenomen, waardoor er 
geen volwaardige jeugdteams gevormd konden worden. Gelukkig is er een 
oplossing gevonden in sv Bon Boys als samenwerkingspartner, waarmee 
wordt gebouwd aan toekomstbestendige meisjes- en vrouwentak in de 
gemeente Haaksbergen! Daarnaast zien we gelukkig ook dat de dames in de 
25+ categorie het voetballen nog steeds leuk vinden, gezien het feit dat er 
al een aantal jaar twee vrouwen 25+ teams actief zijn bij Hoeve Vooruit! Zo 
kunnen we ons opmaken voor een mooi 50e jubileumjaar!

Damesvoetbal bestaat bijna 50 jaar!

Succesvolle samenwerking 
jeugdteams met TVO en 
Bon Boys
Vanwege teruglopende jeugdaantallen 
is er in 2017 een samenwerking gestart 
met TVO. In 2019 volgde ook de 
samenwerking met Bon Boys. 

In 2017 is er met TVO gestart om de 
JO13-1 samen te voegen, waarna dit de 
jaren erna gefaseerd werd uitgebouwd 
naar de leeftijdscategorieën daarboven. 
Vanaf het huidige seizoen zijn we nu 
zover dat de gehele bovenbouw (JO13-1 
t/m de JO19-1) samen voetbalt! 

Beide clubs zijn zeer tevreden met de 
samenwerking en hopen dit nog lang 
door te kunnen zetten!
Naast de samenwerking met TVO is er 
sinds 2019 een samenwerking in de 
meisjesjeugd samen met Bon Boys. 

Vanwege teruglopende ledenaantallen 
zijn de MO15-1 t/m de MO19-1 sinds 
het seizoen 2019-2020 samengevoegd. 
Zoals al eerder genoemd willen ook in 
deze samenwerking beide clubs verder 
bouwen aan een mooie toekomst voor 
het meisjes- en vrouwenvoetbal! 

Kom voetballen bij Hoeve Vooruit!
Wil jij graag bij een gezellige en gemoedelijke dorpsvereniging spelen? Dan 
is Hoeve Vooruit dé vereniging voor jou! Wij beschikken over uitstekende 
faciliteiten zoals o.a. een mooi kunstgrasveld, gekwalificeerde trainers en 
goede materialen. Daarnaast staat sportiviteit en gezelligheid bij ons hoog in 
het vaandel.  Ben je nieuwsgierig en wil je graag eerst een keer meetrainen? 
Kijk dan op www.hoevevooruit.nl om contact op te nemen met een van de 
(jeugd)bestuursleden!

T’ PLUUMKE

Badmintonnen kan in 
Haaksbergen al 55 jaar
Badmintonvereniging ’t Pluumke  voor plezier op en naast het badmintonveld!

De sport badminton kan in Haaksbergen 
al 55 jaar beoefend worden bij 
badmintonvereniging ’t Pluumke. 

We hebben zelfs nog één lid die al 
deze sportieve en gezellige jaren heeft 
meegemaakt bij onze vereniging. In de 
loop der jaren is er binnen de vereniging 
veel veranderd. Van een vereniging met 
een ledenstop in de jaren 80, zijn we nu 
een kleinere club met rond de 40 leden. 
Onze leden variëren in leeftijd tussen de 
16 en 75 jaar. 

Badminton is de snelste racketsport ter 
wereld, met een shuttle die harder kan 
gaan dan 300 km/h. Badminton kent 
een enkelspel, dubbel- en gemengd 
dubbelspel en is daarmee zowel een 
individuele sport als een teamsport. 
Onze vereniging biedt badminton zowel 
op recreatief als op competitief niveau 
aan. Dit laatste door in teamverband 
deel te nemen aan de regionale 
competities. Ook deze competities zijn 
op verschillende niveaus.

Donderdagavond is onze wedstrijd- en 
trainingsavond. De vereniging speelt en traint 
in Sporthal de Els. Leden hebben de keuze om 
deel te nemen aan de trainingen. De trainingen 
beginnen om 20.00 uur en worden door een 
ervaren trainer geleid. Hij heeft oog voor 
niveauverschillen, waardoor iedereen op zijn 
eigen niveau kan deelnemen aan de sport. 

Na de training, rond 21.30 uur, is er mogelijkheid 
om met alle aanwezigen een wedstrijdje te 
spelen. Deze mixvorm, waar alle leden graag 
aan meedoen, zorgt voor een nog gezellige 
sfeer aan het eind van de avond.

Donderdagavond

De gezelligheid in de zaal kan na de training 
worden voortgezet in de kantine van de 
sporthal. Daar kan onder het genot van een 
hapje en een drankje lekker met elkaar worden 
gekletst.
Ieder jaar wordt er door enkele 
verantwoordelijke leden een ‘ledenuitje’ 
georganiseerd. Als club vinden we het 
belangrijk om ook aandacht te hebben voor 
deze gezellige activiteiten.

Gezelligheid

Nieuwe leden zijn altijd welkom!
Voel je vrij om contact op te nemen, of donderdagavond langs te komen. 
Iedereen kan kosteloos 3x gratis meespelen. Rackets en shuttles zijn in de 
zaal aanwezig.
Website: www.pluumke.nl
www.facebook.com/badmintonverenigingtpluumke
Voor meer informatie mail: 2098ccp@badminton.nlSpeelavond: Donderdagavond 20.00 uur, sporthal de Els
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BADMINTONCLUB BUURSE

Wij zijn BCB, een gezellige 
badmintonvereniging met zo’n actieve 
15 leden die op vrijdagavond en 
zondagochtend spelen in de ‘Trefkoel’ 
in Buurse.  

In de sporthal hebben we drie banen 
tot onze beschikking die we gebruiken 
om te dubbelen. Na elke partij wisselen 
partners en de duo’s en spelen we de 

volgende partij. Iedereen kan met en 
tegen iedereen spelen. Spelniveau is 
daarin niet het belangrijkste voor ons. 
Partijen die gelijk opgaan en waar je tot 
het uiterste moet gaan, zijn natuurlijk 
het leukst en daarom wisselen we veel. 
We hebben geen trainer bij onze 
vereniging. Door te spelen helpen we 
elkaar om beter te worden en geven we 
aanwijzingen om je spel te verbeteren.

Dus wil je gewoon lekker partijtjes badmintonnen? Kom dan een keer langs 
op vrijdagavond of zondagochtend in de Trefkoel. 
Je niveau is niet belangrijk, de goede zin wel. De leeftijd van onze leden ligt 
nu tussen de 35 en 75 jaar, maar ook jongere en oudere spelers zijn welkom. 
Er zijn rackets aanwezig die je kan gebruiken. Mocht het een probleem zijn 
om op eigen gelegenheid op tijd in Buurse te komen, dan is er vaak wel iets 
te regelen met leden die vanuit Haaksbergen komen.

Speeltijden: Vrijdag 19:30 - 20:30, zondag 10:00 - 11:00
Contributie: € 30,= per kwartaal

Informatie en/of aanmelden: edwinmolderink@kpnmail.nl

STORMVOGELS

Kom lekker handballen bij 
H.V. Stormvogels!
Handbalvereniging Stormvogels is een 
vereniging waar we oog hebben voor 
uitdagende en sportieve prestaties en 
ook de gezelligheid en goede sfeer erg 
belangrijk is. 

Onze vereniging bestaat uit ca 200 
leden verdeeld over 5 senioren teams 
en 9 jeugdteams 

(vanaf 6 jaar). 
In de periode oktober t/m april wordt 
er in de zaal getraind en gespeeld 
(wedstrijden op zondag)
en van mei t/m september trainen en 
spelen we wedstrijden en toernooien 
op de beachvelden van Stichting 
Beachcourt de Veldmaat.

BEACHHANDBAL (de opkomende 
zomerse variant van handbal !)
Beachhandbal is de zomerse variant van handbal. Zon, zand en muziek, 
heerlijk! 
Beachhandbal gaat over beleving, snel spectaculair spel en fairplay.
Pirouetjes, vliegertjes en highfives zie je elke wedstrijd terugkomen. 
We hebben zowel jongens en meiden teams (F t/m A, dames senioren teams 
en we trainen gemiddeld 2x in de week.

Een keer mee doen?
Meld je dan aan via beachhandbal@hvstormvogels.nl

Naast het handballen, worden er ook diverse activiteiten georganiseerd 
zoals bijvoorbeeld 
ons jeugdkamp, Stormvogels goes Carribean, teamuitjes, filmavonden, 
Stormvogels grastoernooi, vrienden en vriendinnendag.

Kom eens kijken of gratis meetrainen! Voor meer informatie: 
www.hvstormvogels.nl
Emailadres: info@hvstormvogels.nl

U kunt ons ook vinden op Facebook en Instagram



bouwcenternobel.nl HAAKSBERGEN        EERBEEK        LOCHEM        RIJSSEN

Bouwen, kennis, kunde, sfeer 
en beleving. Bouwcenter Nobel 
Daar maak je ’t mee!

Met vakmanschap en gedrevenheid adviseren en begeleiden we 

aannemers, bouwbedrijven, zzp’ers, maar ook de prefab-industrie 

en particulieren in elke fase van ontwerp tot uitvoering. In onze 

bouwshops en showrooms vind je inspiratie én motivatie om 

aan de slag te gaan.

Zien we je snel in één van onze bouwshops of showrooms?

www.wielensbv.nl

Praktijk voor Remedial Teaching
Monique Michorius

06-46 26 07 94
Smitterijhof 2 | 7481 ZZ Haaksbergen

info@remikids.nl
www.remikids.nl

SPORT-	&	FAMILIECLUB

FITNESS GROEPSLESSEN TENNIS

PERSONAL	TRAINING VOEDINGSBEGELEIDING

SQUASH

INBODY	SCAN

DANS



DE SPORTKRANT HAAKSBERGEN 19WWW.SPORTKRANTHAAKSBERGEN.NL

VV BUURSE Een grote tegenvaller. We zijn 
opgegroeid met naar buiten en 
actief zijn (binn’n wor’j zeek) in 
plaats van “thuisblijven”.
Een stuk in de sportkrant over je eigen (voetbal)
vereniging; waar zou dat over moeten?

Over:
       Resultaten van de senioren elftallen/  
       teams, met name het 1e. 
       Ontwikkelingen binnen de jeugd,   
       samenwerking met HSC’21. 
       De progressie en het plezier van het   
       damesteam
       De georganiseerde en te organiseren
       activiteiten van de desbetreffende   
       commissie
       De laatste nieuwtjes en anekdotes: 
       de 3e helft

Gelukkig mogen nu ook de senioren -27 jaar 
weer trainen. Deze leeftijdsgrens getuigt van 
een wereldvreemdheid, die je kan verwachten 
als je politici en vakgeleerden/specialisten met 
elkaar laat beslissen. Elftallen worden uit elkaar 
getrokken en de “ouderen” hebben net zo veel 
behoefte aan en belang bij sporten en sociale 
contacten.

Politiek Den Haag zou veel kunnen leren van hoe 
de verenigingen in de coronatijd gefunctioneerd 
hebben, en met name over hoe je met de 
coronaregels omgaat.

We houden echter hoop:
       Op snellere vaccinaties
       Dat alle leden nog actief blijven
       Dat de “veteranen” er nog een jaar aan vast plakken
       Dat de “jeugd” niet te veel andere hobby’s ontdekt heeft
       Dat de sponsoren ons en wij de sponsoren niet in de steek   
       laten
       Dat iedereen deze crisis zo goed mogelijk doorkomt

Is er dan ook nog goed 
nieuws? Jawel:

“toen was geluk nog heel gewoon”

       In Buurse worden 5 starterswoningen gebouwd
       Er is sprake van een geboortegolf in Haaksbergen, en          
       dat geldt zeer zeker ook voor Buurse
       In 2023 vieren we ons 75-jarig jubileum

In een volgende editie kom ik hopelijk met echt 
voetbalnieuws, luchtigere verhalen en spectaculaire foto’s.

TV PARK GRINTEBOS

TV Park Grintebos in de 
bloei van haar leven
Op allerlei fronten floreert 
tennisvereniging TV Park Grintebos 
als nooit tevoren! Een bloeiende 
jeugdafdeling, hoogopgeleide 
tennistrainers en een groot aantal 
competitiespelers die de pannen van 
het dak speelt. Een unieke vereniging in 
allerlei opzichten.

TV Park Grintebos is gevestigd in de 
Veldmaat en telt ruim 400 leden, 
waaronder veel jeugd, recreanten, 
competitiespelers en leden die wekelijks 
een uurtje ‘koffie tennis’ spelen. 

Het bijzondere aan deze vereniging 
is dat leden het hele jaar door buiten 
èn binnen kunnen spelen. Het park 
beschikt over 6 gravelbanen en in de 
winter maken leden gebruik van 5 
indoorbanen in de aangrenzende hal. 

Hoogopgeleide tennistrainers 

De tennisvereniging beschikt over 
7 hoogopgeleide, gecertificeerde 
tennistrainers. Het is best bijzonder 
dat onze vereniging over zo’n sterk 
trainersteam beschikt.

We zijn erg trots op onze jeugdafdeling met maar 
liefst ruim 180 spelers. Die trakteren we op leuke 
en uitdagende activiteiten, zoals de voorjaar- en 
najaarscompetitie, het junior/seniortoernooi, 
oliebollentennis, Sinterklaasactiviteiten en als 
hoogtepunt eens per 2 jaar het tenniskamp. 
Voor de getalenteerde jeugdleden werkt TV Park 
Grintebos samen met diverse tennisscholen 
waardoor zij op hoger niveau kunnen trainen.

Bloeiende jeugdafdeling

Een andere florerende afdeling binnen TV 
Park Grintebos is de competitie. Maar liefst 
35 competitieteams hebben zich dit voorjaar 
ingeschreven, van wie 20 jeugdteams en 15 
seniorenteams, variërend van beginnend tot de 
hoofdklasse. De senioren spelen competitie op 
vrijdagavond, zaterdag en zondag. Naast het spelen 
van een leuke, goede wedstrijd is gezelligheid net 
zo belangrijk! Na de wedstrijd is het gebruikelijk om 
samen met je tegenstander(s) onder het genot van 
een drankje (en hapje) nog even gezellig na te kletsen. 

Sociaal en sportief

Om bovengenoemde activiteiten in goede banen 
te leiden beschikt de club over een betrokken 
bestuur en diverse commissies voor de jeugd, 
sponsoring en toernooien, met als jaarlijks 
hoogtepunten het Twents Indoorkampioenschap 
in de hal en het Open Toernooi begin juli op het 
park. Mocht de situatie het toelaten, betekent het 
dat we dit jaar de 25e editie organiseren. Beide 
toernooien kennen altijd een sterk, aantrekkelijk 
deelnemersveld, waardoor ook de toeschouwers 
volop aan hun trekken komen. 

Open toernooien



G.L. Rutgersweg 1a • 7161 PC Neede • Tel.: 0545-29 17 76 • info@wevers-neede.nl • www.wevers-neede.nl

Wevers Neede is een landbouwmechanisatiebedrijf dat onlangs is verhuisd naar een modern 
nieuwbouw pand in Neede. Wij zijn o.a. gespecialiseerd in: verkoop, onderhoud, reparatie en 
keuren van tractoren, werktuigen, intern transport, grondverzet-, tuin- en parkmachines.

Functie omschrijving: • Alle magazijn werkzaamheden inrichten van het digitale 
      magazijn;
   • telefoon aannemen en doorzetten;
   • klanten te woord staan en helpen onderdelen uitzoeken, 
     bestellen en verkopen;
   • werkorders maken;

Functie eisen:  • technische achtergrond met afgeronde MBO opleiding 
      niveau 3;   
   • technische kennis van tractoren en landbouwwerktuigen;
   • technische kennis van heftruck- en tuin en park onderdelen;
   • klantvriendelijk;
    • goed kunnen werken met de computer;
   • open staan voor opleidingen;
   • geen 8 tot 5 mentaliteit, affiniteit met de landbouw;
     • Rijbewijs B (E);

Wij bieden jou  • een prettige werkomgeving;
   • veelzijdige / afwisselende functie;
   • salaris conform functie;
   • mogelijkheden tot (vervolg) opleidingen;

Heb je interesse in deze functie mail dan je cv met motivatie naar:
   • info@wevers-neede.nl  t.a.v. Roy Wevers

Vacature Wevers Neede
Voor ons bedrijf zijn wij op zoek naar een:

Allround Magazijn medewerker (40 uur)

EN MAAK EEN AFSPRAAK
www.probeg.nl | info@probeg.nl | +31 (0)53-4788538

PROBEG.NL
KIJK OP 

KLANT WORDEN?

VOOR BOUW EN INDUSTRIE

Fysiotherapie en manuele therapie

HÖVELS EN VOLMER

WWW.MANUELETHERAPIENEEDE.NL

SAMEN INVESTEREN 
IN UW GEZONDHEID!

Scholtenhagenweg 29a, Haaksbergen 0545 - 29 41 23|

• Geriatrie fysiotherapie 
(ouderen)

• Schouderspecialisatie
• Dry needling
• Shockwave

• Fysiotherapie
• Manuele therapie
• Orofaciaal therapie 

(hoofd / hals / kaak)
• Oedeem therapie

DOELGERICHT TRAINEN IN DE BUITENLUCHT BIJ

IN2CHALLENGE 
BUITENSPORT

WIL JIJ OOK 
WEER CORONA 
VRIJ TRAINEN?
Ontdek wat In2Challenge 
Buitensport te bieden heeft. 
Core stability met een heerlijk 
zonnetje of uitwaaien met een 
beste windtraining, welk weer 
type ook, geknald wordt er. 

Beleef het nu zelf tijdens een 
gratis proefles.

• GEDIPLOMEERDE 
TRAINSTER 

• BEWUSTWORDING 
VAN LEEFSTIJL EN 
EETPATROON 

• RESULTAAT GERICHTE 
TRAINING 

• PERSOONLIJKE 
BEGELEIDING 

• OP MAAT GEMAAKTE 
TRAININGSSCHEMA’S 

• HOUDING EN TECHNIEK 

• MOTIVEREN EN 
ENTHOUSIASMEREN

06 - 51 54 17 12WWW.IN2CHALLENGE.COM
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TONEGO’65

Tonego’65 richt het vizier 
op het nieuwe seizoen 
Deze eerste editie van Sportkrant 
Haaksbergen kan niet opgesierd 
worden met sportief nieuws over teams 
die competitie spelen. 

Zes staan er dit jaar ingeschreven 
maar kwamen in 2021 nog niet in actie. 
Daarnaast spelen ook het jeugd-
inloopteam van Ria Brunninkhuis 
en het heren recreantenteam geen 
wedstrijden.

Het vlaggenschip van de vereniging, 
dames 1 onder leiding van haar nieuwe 

coach Marco Oudshoorn, heeft jammer 
genoeg de trainingsarbeid niet om 
kunnen zetten in wedstrijdresultaten. 
We kijken uit naar het nieuwe seizoen.

Op de achtergrond blijft de vereniging 
van bijna 100 leden actief en houden we 
scherp in de gaten welke mogelijkheden 
er wel zijn om de sportieve draad weer 
op te pakken..

40 jaar historie: Sporthal De Els
Dit jaar viert de thuisbasis van Tonego ’65 een jubileum. Sporthal De Els 
aan de Trompstraat bestaat 40 jaar. Diverse sportverenigingen en scholen 
maken gebruik van de hal met de authentieke houten vloer. Door de 
jaren heeft deze vloer bijdragen aan veel successen: de hoogtijdagen van 
eredivisiebasketbal met de heren van Hatrans en dames van Tonego. 

Sinds enkele jaren neemt Tonego het beheer op zich. Een team van 
vrijwilligers beheert de kantine, houdt de sporthal schoon en verricht kleine 
herstelwerkzaamheden.

Jeugdclinics 
Op de eerste maandagen van de schoolvakanties houdt Tonego clinics om 
de Haaksbergse jeugd kennis te laten maken met de sport die uit 1891 
stamt. Net als alle andere verenigingen ondervindt Tonego de gevolgen van 
Covid-19 waardoor een aantal edities geen doorgang vond. Binnen de regels 
vonden er afgelopen jaar toch nog enkele clinics plaats. De meest recente 
was in de buitenlucht op het veld naast sporthal De Els. 
De opzet van het spel is in de basis duidelijk en simpel; je moet sterk in je 
schoenen staan om bij een basket de bal niet door het net te willen gooien! 
Houd de Tonego65 pagina van Facebook in de gaten als je een keer kennis 
wilt maken. 

VV HAAKSBERGEN v.v. Haaksbergen, niet ik 
niet jij maar wij…
Dat is waar de oudste voetbalclub van 
Haaksbergen voor staat! 
Prachtig gelegen op het park 
Groot Scholtenhagen bestaat v.v. 
Haaksbergen inmiddels al meer dan 118 
jaar. 

v.v. Haaksbergen is een vereniging 
alwaar plezier en prestatie hand in hand 
gaan en alwaar jaarlijks terugkerende 
activiteiten zoals de Mooscross en 
Oliebollentoernooi het sociale karakter 
van de club goed weergeven. 

Dat v.v. Haaksbergen een club voor 
iedereen wenst te zijn, werd in 1993 
bekrachtigd met de oprichting van 
een G-voetbalteam. Anno 2021 
trainen de G-spelers nog wekelijks 
op woensdagavond en wordt er 
deelgenomen aan diverse toernooien. 
Zelf organiseert de vereniging jaarlijks 
een zaalvoetbal en een veldvoetbal 
toernooi.

Aan innovatie heeft het bij v.v. 
Haaksbergen nooit ontbroken. Zo was 
het de eerste club in Haaksbergen 
met een tribune en de eerste met 
een eigen clubgebouw. Ook was het 
de eerste club die op het hoogste 
amateurniveau uitkwam. In 2007 was 
v.v. Haaksbergen de eerste vereniging 
in de regio Oost-Nederland die voetbal 
voor de allerkleinsten ging organiseren. 
Het “kaboutervoetbal” is inmiddels niet 
meer weg te denken binnen de club en 
om de week op zaterdagmorgen maken 
de allerkleinsten (3 t/m 6 jaar) op een 
leuke en ongedwongen manier kennis 
met de beginselen van het voetbalspel 
waarbij een vaste groep begeleiders 
aanwezig is.

Daarnaast biedt v.v. Haaksbergen ook 
trimvoetbal aan op de zondagmorgen. 

De jeugdafdeling van v.v. Haaksbergen heeft de laatste jaren een gestage 
groei doorgemaakt waardoor momenteel van doorlopende jeugdteams 
(JO8, JO9, JO11, JO13, JO15, JO17 en JO19) sprake is met aansluiting naar de 
senioren. Het relatief kleine karakter van de vereniging zorgt dat spelers en 
ouders zich snel thuis voelen. Een vereniging alwaar het niet alleen draait 
om presteren maar het “samen” gevoel nog sterk aanwezig is en alwaar 
eenieder er toe doet. 
De doorlopende jeugdteams geeft aanleiding om positief te kijken naar de 
toekomst. Vanuit de jeugd zijn de laatste jaren al enkele spelers tot het 1ste 
team toegetreden en met hetgeen er de komende jaren aankomt zit het ook 
wel snor. 

Recent is een volledig nieuwe technische commissie gevormd en achter de 
schermen wordt volop gewerkt aan het komende seizoen waarbij de oudste 
club van Haaksbergen vooral inzet op spelers uit het dorp zelf.

Want zeg nou eerlijk: “Wat is nu mooier dan samen met dorpsgenoten 
op zondagmiddag te voetballen in een eerste elftal bij een club waar de 
faciliteiten en randvoorwaarden ook prima voor elkaar zijn en dat alles op 
het mooiste hoofdveld van Oost-Nederland”.

Wat de v,v, Haaksbergen je biedt, vind je bij een ander niet!



  behandeling binnen twee werkdagen
  vier avonden in de week tot 21.00 geopend
  geen verwijzing noodzakelijk
  contracten met alle zorgverzekeraars
  moderne apparatuur en behandelwijze
  uitgebreid therapie-aanbod

Blankenburgerstraat 37 Tel: 053 - 231 08 38
7481 EA Haaksbergen  info@fysiocentrumsengers.nl www.fysiocentrumsengers.nl

UW KLACHT
ONZE PASSIE

Openingstijden
Maandag 8.00 - 18.30
Dinsdag 8.00 - 21.00
Woensdag  8.00 - 21.00     
Donderdag  8.00 - 21.00   
Vrijdag  8.00 - 18.00     

  vier avonden in de week tot 21.00 geopend

  moderne apparatuur en behandelwijze

ONZE PASSIEONZE PASSIE

Maak gemakkelijk 
online een afspraak

Brink 5 - Eibergen - 0545  471393
www.boenders.keurslager.nl

Brink 1 - Eibergen - 0545  471824
Spoorstraat 55b - Haaksbergen -053  5742888   

www.boenders-echtebakker.nl

Wesseler-Nering 3H
7544 JA Enschede Elk (sport)lijf verdient iets moois van Simones Bodywear. 

Bekijk en bestel sportbh’s, lingerie, zwemkleding, heren ondergoed en 
pyjama’s op www.simonesbodywear.nl of kom naar de winkel in 

winkelcentrum Enschede Zuid! 

T: 053 - 476 79 79
E: info@simonebodywear

www.simonesbodywear.nl

WWW.USASPORT-HAAKSBERGEN.NL

KEUZE UIT 60 GROEPSTRAININGEN PER WEEK!

MEER INFORMATIE:

INFO@USASPORT.NL

053-5724268

OP HET OUTDOORTERREIN VAN USA

MEGAWALK

CBB-TRAINING

CROSSBOX

NIEUW

YOGA-FIT

TOTAL-BODY

KICKBOKSEN

BOKSEN

TAEKWONDO

BOOTCAMP

JEUGDSPORT

USA OPENINGSTIJDEN
MA - VR  09.00 - 21.30 UUR   |  ZA - ZO  09.00 - 13.00 UUR

PROEFLES 
GRATIS

Doe mee en ervaar hoe leuk het is om de draad weer op te pakken!

MEER INFO?
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ISIVOL

Volleybalvereniging Isivol: 
waar teamgevoel en 
spelplezier samen komen.
Isivol is de volleybalvereniging uit Sint 
Isidorushoeve waar teamgevoel en 
spelplezier al 45 jaar samen komen. 

Isivol beschikt momenteel over 137 leden. 
Wil jij je aansluiten? Dan ben je van harte 
welkom, want we groeien graag verder.  
Op dit moment spelen we volleybal 
met 5 damesteams, 1 herenteam, 2 
recreatieteams, 3 jeugdteams en 6 
miniteams. De wedstrijden worden op 
woensdagavond (voor recreatieteams), 
vrijdagavond en zaterdag gespeeld. En 
daarnaast kunnen we gedurende de 
week gebruik maken van de sportzalen in 
gemeenschapshuis ‘t Meuken. Waarbij de 

kantine het hart van de vereniging is. 
Samen met andere sportverenigingen 
kunnen we hier na een training of 
wedstrijd genieten van een hapje en 
drankje om teamgevoel en spelplezier 
samen te laten komen. 

Bij de mini’s wordt door enthousiaste 
trainsters de beginselen van het 
volleybal bijgebracht. Natuurlijk met 
spelvreugde voorop, maar het is goed 
om te zien hoeveel deze meiden zich 
in korte tijd ontwikkelen. Samen met 
klasgenootjes volleyballen op de 
woensdagavond is toch het leukste 
wat er is?

Herenteam
Ons herenteam is een mix van 
een aantal ervaren volleyballers 
en talentvolle ex-voetballers die 
uitblinken in balgevoel. Drie jaar 
geleden zijn zij samen gestart 
als nieuw team en zij spelen 
inmiddels eerste klasse!

Damesteams
Onze damesteams spelen elk op 
hun eigen niveau. Variërend van 
de eerste klasse tot de derde 
klasse en voor elke leeftijd is 
er een passend niveau. Isivol 
kenmerkt zich door een zeer 
gezellige vereniging waar 
ieder op zijn of haar niveau 
gewaardeerd wordt.

De jeugdteams trainen twee keer per week, waarin techniek en het onder 
de knie krijgen van het systeem veel aandacht krijgt. Talenten voor de 
toekomst worden klaargestoomd. Naast het volleybalspel is er ook ruimte 
voor ontspanning. Zo wordt jaarlijks het volleybalkamp georganiseerd door 
het jeugdbestuur. Helaas is er afgelopen jaar geen mogelijkheid geweest om 
op kamp te gaan in verband met COVID, maar heeft het jeugdbestuur leuke 
alternatieve activiteiten georganiseerd voor onze jeugdleden. Denk aan een 
online pubquiz, puzzeltocht en zeskamp. 

Ben jij enthousiast geworden over onze vereniging of wil je graag meer 
weten? Kijk dan op onze website www.isivol.nl voor meer informatie. We 
verwelkomen je graag bij Isivol!

Jeugdteams

VASH

De VASH: een vereniging 
waar iedereen van harte 
welkom is!
De Vereniging Aangepast Sporten 
Haaksbergen (de VASH) is een 
vereniging voor iedereen met een 
beperking die graag wil sporten en 
plezier wil hebben.
Het maakt niet uit of je jong of oud 
bent, iedereen mag bij ons meedoen.

Er is een ruime keuze uit sporten. 
Dat kan in teamverband, maar ook 
individueel.
De VASH zorgt voor een goede 

begeleiding. Mede dankzij de ruim 50 
vrijwilligers slagen we erin om datgene 
te bieden wat een VASH-lid nodig heeft.

Zwemmen; fitness; bewegen op muziek; judo. 
En we hebben de SportiVASH. Elke 
zaterdagmorgen een sportinstuif in de 
sporthal waar verschillende sporten worden 
aangeboden: voetbal; tafeltennis, korfbal en 
nog veel meer. Voor elk wat wils.
Bij de Club van Vertier wordt er elke week 
geknutseld en worden allerlei spelletjes gedaan.

Een greep uit de 
mogelijkheden

Daarnaast, net als bij andere verenigingen, is 
de VASH ook een vereniging waar veel gezellige 
activiteiten worden georganiseerd. Wat te 
denken van carnaval en een piratenmiddag. 
Elk jaar, in het najaar en het voorjaar, 
organiseren we een kamp voor zowel de 
kinderen alsook de oudere jongeren. Een 
volledig verzorgd weekend waar plezier en 
samenzijn van groot belang zijn.

Gezellige activiteiten

Meer informatie
Voor meer informatie:

www.vash-haaksbergen.nl 
06-39373461



22,,5%5%  
VAN DE TOTALE VAN DE TOTALE 

WASSINGEN WORDT 
WASSINGEN WORDT 

JAARLIJKS JAARLIJKS 
GEDONEERD!GEDONEERD!

DOE MEE MET 
CLUBWASSEN EN 

STEUN UW FAVORIETE 

CLUB, STICHTING OF 

GOEDE DOEL!

GRONDIG, GLANZEND, GENIAAL! GRONDIG, GLANZEND, GENIAAL! 
WWW.PERFECTCARWASH.NL

CLUBWACLUBWASSEN!SSEN!NIEUW IN 

HAAKSBERGEN

PERFECT

CARWASH

FANCLUB

SPORTCLUBS VAN HAAKSBERGEN OPGELET!
Perfect Carwash komt nu ook in Haaksbergen met
Clubwassen!
Meld uw club aan om mee te doen met Clubwassen.
Alle leden kunnen eenvoudig een bestaande of 
nieuwe waspas linken aan de club. Leden sparen 
bij elke wasbeurt automatisch mee voor de club, 
zonder extra kosten.

WWW.PERFECTCARWASH.NL/PRODUCTEN-EN-DIENSTEN

Er is jaarlijks een clubwasavond waar alle leden 
voordelig kunnen wassen, hiervan gaat  de helft 
rechtstreeks naar de club!
Aan het eind van deze avond wordt het gespaarde
bedrag + de opbrengst van de clubwasavond
uitgereikt aan de club. 
Meld uw club dus snel aan en profiteer!

Hout, pvc, laminaat & renovatie vloeren

Eibergsestraat 24,
7481 HL  Haaksbergen

053 5723468

Woonboulevard 32, 
7606 JA Almelo 

0546 459 794

info@parketwereld.nl

www.parketwereld.nl

Nu ook giet vloeren

U BENT VAN HARTE WELKOM IN ONZE WINKEL!
Woongeluk Roord Haaksbergen
Blankenburgerstraat 33
7481 EA Haaksbergen

T: +31 (0)53 – 574 15 70
E: info@woongeluk-roord.nl www.woongeluk-roord.nl
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TENNIS CLUB BUURSE
Tennis Club Buurse is een kleine 
vereniging met zo’n 55 leden. TCB 
beschikt over een mooie buitenbaan 
met twee velden. Het is een gezellige, 
laagdrempelige club, en het zou 
ontzettend leuk zijn dat de club nieuwe 
leden zou krijgen. 

Sfeer proeven!
In de maanden mei t/m oktober 
organiseren wij racketavonden. 
Heb je belangstelling of ben je 
nieuwsgierig hoe het bij ons is? Kom 

dan eens een kijkje nemen. Bijvoorbeeld 
op een van deze racketavonden, kun je 
gelijk wat sfeer proeven en een balletje 
slaan!

Twijfel je nog?
Het is ook mogelijk om alleen in de 
zomermaanden te komen tennissen, 
dit kan al voor € 35,00. Op deze 
manier zit je niet direct vast aan een 
jaarabonnement en kun je kijken of het 
wat voor jou is. 

Ga tennissen! 

Zomer abonnement: € 35,00  Dus ligt je andere sport- of studieactiviteit 
in de zomer even stil, pak een racket en ga met je vrienden een zomer 
lang tennissen.

Een jaarabonnement kost € 110,-, je mag dan onbeperkt gebruik maken 
van de baan. 

Een baan huren, bijv. voor een bezoeker of toerist op een kampeerverblijf 
in Buurse kan voor slechts € 10,00 (exclusief borg) neem dan contact op 
met Gerrit Prins. 

Prijzen

Het is mogelijk om tennisles te krijgen in Buurse. In overleg met de 
tennisleraar kan er een vast moment in de week afgesproken worden, de 
kosten hiervoor zijn afhankelijk van met hoeveel mensen je les neemt. Wil 
je hier meer informatie over neem dan contact op met Mieke Wubbema of 
Henrieke Borghuis.

Gewoon een keer doen…..
Dus twijfel niet langer, kom eens een kijkje nemen en neem je vrienden, 
buren, familie mee. Wanneer je eenmaal bent geweest ben je niet van het 
veld af te slaan! 

Tennisles

Dag

Planning 2021
Data Racketavonden (onder voorbehoud , afhankelijk van de dan geldende 
maatregelen) 

Datum Tijd

Maandag 10 mei 19:00

Dinsdag 1 juni 19:00

Woensdag 30 juni 19:00
Donderdag 29 juli 19:00
Vrijdag 27 augustus 19:00
Maandag 13 september 19:00
Dinsdag 27 september 19:00
Woensdag 13 oktober 19:00
Donderdag 27 oktober 19:00

Mieke Wubbema, voorzitter          06-13441000     mwubbema@icloud.com 
Gerrit Prins, penningmeester         053-5696704      g.prins@hetnet.nl 
Henrieke Borghuis, secretaresse    06-28940449     henrieke3@gmail.com 

Of kijk op onze website:  https://www.tcbuurse.nl/

Meer informatie? Neem contact op.

DVO

FCV DVO (Door Vrienden Opgericht) 
Haaksbergen viert dit jaar haar 40 jarig bestaan. 
Fietscross van 40 jaar geleden is geworden tot 
een serieus Olympische sport. Deze vereniging 
is door vrienden en de ouders van de kinderen 
opgericht in 1981. Van die kinderen zijn er zelfs 
nu nog leden die nog BMX-en. 

Van het crossen in het bos of bultjes bouwen op 
een braakliggend terrein thuis is fietscrossen 
geworden wat BMX nu is. De rijders(sters) 
hebben zich nu al 3 olympische spelen mogen 
laten zien. Zelfs 1 lid “Jelle van Gorkom” van 
DVO Haaksbergen heeft een zilveren mediale 

mogen halen op de Olympische spelen van Rio in 
2016.
BMX is een sport voor alle leeftijden wereldwijd 
is de oudste BMX-er (Amerikaan) 73 jaar.  BMX 
komt oorspronkelijk ook uit Amerika. Het mooie 
aan BMX is je kunt het overal over de hele 
wereld doen. In de Bossen, pumptrack (div. in 
Nerdeland ook in Haaksbergen), op een paar 
bultjes in een weiland of op een baan het is niet 
gek genoeg. De moeilijkheid graad bepaal je 
zelf. Bij DVO kun je vanaf 4 jaar beginnen met 
BMX-en en zolang je het leuk vind of als je het 
professioneel wilt doen kun je bij ons terecht. 

BMX voor elke leeftijd!!

DVO heeft een rijke geschiedenis aan kampioenen 
Europees, Wereld en Nederlandse. Alle leden zijn gelijk bij 
ons, of je nou een meisje bent een jongen een oudere die 
voor de fun wilt fietsen of professioneel, maar ook mensen 
en kinderen die volgens andere anders zijn, die zijn welkom 
bij ons op de club en begeleiden we ze naar fun in hun 
geliefde sport BMX

Geschiedenis

Hebben we je interesse 
gewekt!!
Mocht je interesse hebben, of als je denkt dat is wat voor 
mijn kind meld je aan via de website voor proeflessen. 

Deze lessen kun je 5 x volgen zonder materiaal te hoeven 
kopen want dat hebben wij bij de club. Je wordt begeleid 
door een goede trainer en kun je kijken of je het leuk vind. 

Kijk dan snel op onze website www.dvohaaksbergen.nl of 
meld je aan voor proeflessen: dvohaaksbergen@gmail.com



•  Kwaliteit en behoudt van 
eigen nagel hoog in ‘t vaandel

                 •  Optimaal eindresultaat
•  Flexible afspraaktijden 
•  Ruim 30 jaar ervaring

CND-shellac gecertificeerd

Coop 
altijd dichtbij

• online boodschappen  
 ophalen & bezorgen
• gratis parkeren
• OV oplaadpunt
• postzegels
• co�eecorner
• verse jus sap-machine
• bloemen & planten

Openingstijden:

ma t/m do  08.00  -  20.00 uur   

vrijdag    

Ferdinand Bolstraat 08.00  -  21.00 uur 
Jonkheer von Heijdenstraat 08.00  -  20.00 uur 

 

zaterdag 

 

08.00  -  20.00 uur

 

zondag 

 

10.00  -  18.00 uur

 

Coop Haaksbergen
Ferdinand Bolstraat 11
Jonkheer von Heijdenstraat 21

  
 
 
Keukenmontage   renovatie   betimmeringen 
SStteeffaann  ddee  VVrriieess  
 

www.stefan-de-vries.nl
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BC RACKET

Al vanaf het tijdperk met het houten 
racket tot aan het hedendaagse 
geavanceerde racket gemaakt van 
koolstofvezels zijn er velen die deze 
leuke sportieve sport hebben ontdekt 
en nog steeds beoefenen. Badminton is 
een binnensport maar ook een sport om 
in de zomer lekker buiten te spelen. 

Badminton bestaat uit meer dan heen 
en weer slaan van een shuttle, het 
is een sport waar inzicht, techniek, 
tactiek, snelheid, uithoudingsvermogen 
en mentaliteit zomaar een paar 
kernwoorden waar deze sport om 
draait. 

Badminton kan gespeeld worden 
op elk niveau. Bij BC Racket kan 
gespeeld worden van beginneling tot 
ervaren recreant. BC Racket bestaat 
uit beginnende badmintonspelers tot 
ervaren ex-competitiespelers

BC Racket traint iedere dinsdagvond 
van 21:00 uur tot 23:00 uur in Sporthal 
De Els.

Wij zijn een kleine groep fanatieke 
spelers van verschillende niveaus. Er 
wordt in principe dubbelspel gespeeld, 2 
of 3 sets per wedstrijd. Daarna wordt er 
onderling gewisseld van speelveld.
Tevens zijn we een sociale vereniging 
die 1 x per jaar een gezellige activiteit 
organiseert.

Heb je belangstelling of wil je een keer 
komen spelen?
Komt gerust een avond meespelen. 
Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk 
maar wel makkelijk, wij zorgen dan dat 
er een racket aanwezig is. Aanmelden 
kan per mail 
bcrackethaaksbergen@gmail.com.

BC Racket

BC Racket bestaat inmiddels 42 jaar. In 1979 is in Buurse door enkele 
sportbeoefenaars een sportvereniging opgericht. Het resultaat was 2 
sporten in 1 vereniging: badminton en volleybal.
In augustus 1983 is BC Racket officieel ontstaan. Nu is de speelavond al jaren 
op dinsdagavond in Sporthal De Els. BC Racket is nog altijd een recreatieve 
vereniging (speelplezier staat voorop). Iedereen is nog altijd welkom. 

Badminton BC Racket

Bij BC Racket hebben we 2 x per jaar een onderling toernooi; na de 
zomervakantie het bruine benen toernooi en na de jaarwisseling ons 
Nieuwjaarstoernooi. Verder proberen we met andere badmintonverenigingen 
een uitwisseling te doen.  Maar wil je gewoon een keer komen spelen?

Laat het ons weten via bcrackethaaksbergen@gmail.com , dan zorgen wij 
voor een racket.

Helaas zijn we door het Coronavirus niet in staat om te badmintonnen, maar 
we hopen zo spoedig mogelijk dit sportieve spel weer te kunnen spelen. 

Covid-19 

Er zijn geen grote kosten verbonden aan het aanschaffen van materialen. De 
contributie voor het
lidmaatschap bedraagt 60,- per half jaar/ 120,- per jaar.

Kosten

KEI-FIT BUDO

Kei-fit Budo

Onze lessen kennen een duidelijke structuur. Structuur geeft 
duidelijkheid, zodat we de oosterse krijgskunsten op een 
veilige wijze kunnen oefenen.

Ieder individu is welkom bij Kei-Fit Budo. Ook kinderen die 
een vorm van autisme hebben of ADHD. De een is wat drukker 
dan de ander en de ander is misschien wat meer onzeker. 
Hier houden we rekening mee en proberen te helpen in de 
persoonlijke groei van ieder individu.

De judolessen staan onder leiding van Adriaan Veldboom & 
Marjolein Besnyöi. De judolessen worden verzorgd bij Kei-Fit 
Haaksbergen en Lichtenvoorde.

Adriaan Veldboom| Judoleraar B en in het bezit van de 3e dan.
Marjolein Besnyöi| Judolerares A en in het bezit van de 2e 
dan.

Veiligheid, kwaliteit en gezelligheid gaan hand in hand bij Kei-
Fit Budo. De veiligheid is alleen mogelijk wanneer iedereen 
zich aan de geldende dojo-regels houdt. Respect voor elkaar 
en de docenten is hierin de basis. De kwaliteit van iedere 
budoka is uiteindelijk te zien in zijn zelfbeheersing en rust die 
hij uitstraalt. Dus niet alleen in het technische aspect, maar 
ook de mentale groei. Naast de trainingen zullen er diverse 
activiteiten verzorgd worden voor alle leerlingen van Kei-
Fit Budo. Denk aan een regionale Kei-Fit Budo Competitie, 
trainingsstages met andere clubs en een jaarlijks jeugdkamp.

Wij streven er naar dat onze jeugdlessen karaktervormend moeten zijn. Concreet houdt dit 
in dat we de sport gebruiken om de kinderen te helpen sterker in hun schoenen te staan. 
Door een positiever zelfbeeld te ontwikkelen, gebaseerd op vertrouwen, denken wij dat een 
kind beter in staat zal zijn om in het leven met tegenslagen om te gaan.

Voor meer informatie mail naar: adriaan@kei-fit.nl



•  Samenstellen van jaarrekeningen

•  Advisering rondom bedrijfsopvolging, 
   koop en verkoop onderneming en rechtsvorm

•  Administratieve dienstverlening (digitaal)

•  Belastingaangiften en advies

•  Salarisadministratie en advies

Voor al uw vragen en voor elk vraagstuk een passende oplossing. 
Wij adviseren u graag! Hassinkborgh 4, Haaksbergen

Tel.: 053-5724747
info@krsadviseurs.nl

KRS Adviseurs is een dynamisch Haaksbergse organisatie. 
Gericht op ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (MKB) en Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP). 
Wij streven er naar dat u als ondernemer optimaal kunt ondernemen. 

Iedereen is welkom bij onze kiosk, op ons terras en in 
ons restaurant (na Corona). Na het sporten kom je bij ons 
lekker uitrusten onder het genot van een van onze gezonde 
lunchgerechten.

We komen met een nieuwe en verrassende dag- en 
avondkaart vol gezonde en overheerlijke gerechten, ook 
vegetarisch en/of veganistisch. 

Een bijeenkomst, feestje, bruiloft of jubileum; alles is 
mogelijk bij de Watermölle. 

Ook organiseren wij met regelmaat verrassingsdiners bij 
mensen thuis.

Neem voor alle mogelijkheden contact op via 
reserveren@dewatermolle.nl

DE WATERMÖLLE
Onze openingstijden: 
Elke dag van 10:00 tot 23:00.

ONS ADRES
De Watermölle
Watermolenweg 3, 7481 VL Haaksbergen

RESERVEREN
Telefonisch: +31 53 572 9250
Email: reserveren@dewatermolle.nl

Authentiek en uniek, kortom de 
ideale plek voor ontspanning.

RESTAURANT DE WATERMÖLLE, MIDDENIN DE PRACHTIGE NATUUR MET OOK NOG EENS EEN GEWELDIG UITZICHT OP DE OOSTENDORPER WATERMOLEN

We hopen snel weer open te 
mogen en breiden om die reden 
ons team uit. 

Lijkt het je leuk om bij de 
Watermölle te werken? We 
hebben plekken vrij in de 
keuken, bediening, spoelkeuken 
en housekeeping.

Zie voor de vacatures:

Lijkt het je leuk om 
bij de Watermölle 
te werken?

WWW.DEWATERMOLLE.NL/VACATURES

VANAF 
16 JAAR

In de corona tijd zijn we gaan denken, hoe 

houden we contact met de klanten. Een 

oplossing zagen we in het bezorgen van 

bestellingen. Voor een blikje tennisballen een 

muts of een paar kousen was dit prima mogelijk 

op de fiets.

Molenstraat 2, 7

481 GM Haaksbergen
053 572 1992

Maar op een gegeven moment kwam 
er de vraag naar wandelschoenen 
of hardloopschoenen, winterjassen 
(Dit n.a.v. foto’s die we plaatsten op 
facebook). Maar als je met 8 paar 
schoenen op de fiets moet heb je een 
probleem dus we gingen met de auto 
naar de klanten toe. ‘s Morgens naar 
Bentelo ‘s middags naar Rekken en 
eind van de dag naar Beltrum en als 
het moest ‘s avonds naar de Hoeve. 
Dit was prachtig om te doen maar wel 
heel intensief. Contact houden met 
je bestaande klanten en veel nieuwe 

klanten gekregen. Zorgen dat je onder 
de aandacht blijft is heel belangrijk. Af 
en toe een leuk-gek filmpje op facebook 
en de reacties kwamen vanzelf. Nu 
we weer wat meer open zijn is het 
nog steeds mogelijk om bestellingen 
te plaatsen en we komen ze brengen. 
Niet met de auto maar op de speciaal 
aangeschafte fiets. Snel sportief en nog 
goed voor het milleu ook. 

Dus heb je iets nodig en je kunt niet 
komen bel en we maken een afspraak 
en we komen naar je toe.

TER AVEST SPORT
ON THE ROAD
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TV DE HOEVE

Met onze bescheiden omvang is 
onze betrokkenheid Groots!

Tennisvereniging de Hoeve 
is onderdeel van sportpark ’t 
Meuken in Sint Isidorushoeve 
en staat bekend om haar 
wekelijkse racketavonden, 
gezellige toernooien en 
lesavonden. 

Op onze verlichte 
kunstgrasbanen is er ruimte 
voor les, regionale competitie, 
vrijdagavond competitie en 
uiteraard onderlinge strijd 
tussen jong en oud. Het 
instapmoment is laagdrempelig 

en binnen TV de Hoeve hebben 
we al jaren een onderlinge 
regio competitie met onder 
andere Rekken, Rietmolen 
en Beckum. Voor een ieder 
wat wils en binnen de kortste 
keren vind je aansluiting 
met tennismaten op je eigen 
niveau. 
Met onze bescheiden omvang 
is onze betrokkenheid 
Groots! We zijn trots op onze 
hechte gemeenschap, waarin 
Haaksbergenaren zich snel 
thuis voelen.  

Haaksbergse Clubkampioenschappen 
Eind augustus 2021 staat Tv de Hoeve we weer voor jullie klaar om de 
Haaksbergse Clubkampioenschappen te organiseren. Een ontzettend leuk 
opgezet toernooi binnen de Haaksbergse verenigingen, waarin voor iedere klasse 
aandacht is. De organisatie rouleert jaarlijks tussen Tennis Vereniging Veldmaat 
(TVV), Tennis Club Haaksbergen (TCH), Kei-Fit en Tennisvereniging de Hoeve. Ben 
je lid bij 1 van deze Haaksberse tennisverenigingen, hou dan alvast een gaatje vrij 
in je agenda van maandag 23 augustus t/m zondag 29 augustus! Niet iedereen zal 
het met ons eens zijn, maar in de Hoeve blijft het motto: Meedoen is belangrijker 
dan winnen. De kans om te winnen is echter groot. Ook al win je niet op de baan, 
het finale weekend wordt afgesloten met een loterij met super leuke prijzen!

Volg ons op facebook, kijk op onze 
website www.tvdehoeve.nl of stuur een 
mail naar tvdehoeve@outlook.com. 

Meer weten?

HTFC

De Haaksbergse Toer- en 
Fietsclub: meer dan fietsen alleen.
Op de pedalen stappen onder de vlag van de HTFC, is meer dan fietsen alleen. Werken aan je 
conditie en techniek en je krijgt een hoop fietsmaatjes en gezelligheid op de koop toe. En nog 
veel meer! Wat te denken van een heuse bandenfluisteraar? Er fietst er een mee bij de HTFC. 
Bandenpech onderweg? De fluisteraar fikst alles!

Even lekker met je hoofd in de wind. Wat is er nou nog 
fijner als je lang binnen hebt gezeten achter je beeldscherm 
of als je verder nergens heen kunt? Fietsen; in coronatijd 
kan het gewoon.

De mountainbike-route van Haaksbergen, misschien ken je 
hem wel, is een mooie en door kenners erg gewaardeerde 
route, die gaat over bospaden, zandwegen en uitdagende 
singletracks. Er is een snel groeiende jeugdafdeling die 
de jeugd een leerzame, uitdagende en plezierige ervaring 
met mountainbiken aanbiedt. Met elkaar ontdek je de fijne 
kneepjes van het mountainbiken.

Dus ongeacht je leeftijd: je gaat je grenzen verleggen. Een 
geweldige hobby!

Nog meer fietsen? Met een racefiets kun je harder rijden 
en je komt verder van huis dan je gewend bent. De HTFC 
biedt ruimte voor elke racefietsliefhebber, of je nu erg 
fanatiek bent of vooral de sportieve gezelligheid van het 
samen fietsen zoekt. Daarnaast beschikt de vereniging over 
prachtige fietsroutes.

De zondagse ritten die de racers en mountainbikers maken 
eindigen steevast achter het DVO-gebouw. Om uit te 
blazen met een kop koffie. Je kunt je ervaringen delen en 
luisteren naar sterke verhalen. Altijd goed!

Meer weten?
Er worden regelmatig techniektrainingen verzorgd voor 
mountainbikers en racers, zodat je jezelf kunt ontwikkelen. 
Als HTFC-lid kun je professionele fietskleding voordelig 
aanschaffen. Ook fijn om te weten: als HTFC-lid heb je 
direct een ongevallenverzekering achter de hand.

Meer weten? Bezoek onze website https://htfc.nl of mail 
naar info@htfc.nl

Over HTFC
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TENNIS CLUB HAAKSBERGEN Kom tennissen op het 
mooiste tennispark van 
Haaksbergen!

Verscholen tussen het groen op park 
Scholtenhagen ligt het mooie tennispark van 
Tennis Club Haaksbergen (TCH). Een prachtige 
groene omgeving met veel sportiviteit en zeer 
kwalitatieve tennisbanen waar op het hele jaar 
buiten getennist kan worden. Het grote houten 
clubgebouw ademt veel sfeer en het terras is 
erg gezellig vanwege de centrale ligging tussen 
de tennisbanen in. Kwaliteit en gezelligheid is 
waar TCH voor staat!

Welkom bij Tennis Club 
Haaksbergen!

Bovendien is TCH een vereniging in beweging. 
In 2019 is er geïnvesteerd in de verduurzaming 
van ons tennispark door de overgang naar LED-
verlichting en het plaatsen van zonnepanelen. 
“Dankzij” het Coronavirus heeft TCH het 
afgelopen jaar veel nieuwe leden mogen 
verwelkomen voornamelijk in de leeftijd tussen 
25 en 45 jaar. Tennissen bij TCH doe je altijd in 
de buitenlucht en bij tennis is het goed mogelijk 
om afstand te houden: coronaproof sporten 
dus! !   

Duurzame vereniging in 
beweging

Onder het motto “Maak Kennis met Tennis” biedt TCH 
iedereen de mogelijkheid tennis een keer te proberen. Je kunt 
het eerste jaar lid worden voor slechts €1 per week en het is 
mogelijk om tegen een gereduceerd tarief lessen te volgen: de 
eerste 5 tennislessen voor slechts € 25! 

Word lid voor slechts €1 per 
week! 

Wil je meer weten? 
Kijk op onze website www.tchaaksbergen.nl 
of neem contact op met onze 
ledenadministratie: 
ledenadministratie@tchaaksbergen.nl 

Meer weten over Tennis 
Club Haaksbergen?

HEREN TRIMGROEP

De trimgroep bestaat uit twee groepen. De eerste groep sport op dinsdag  
van 19.45 – 21.00 uur en de tweede van 21.00 – 22.15 uur onder begeleiding 
van een deskundige trainer. Ze beginnen met een goede warming up en 
buikspieroefeningen. Vaak staat er ook een balsport op het programma 
en het laatste half uur is gereserveerd voor een potje volleybal. Recreatief 
en sportief bewegen is  het uitgangspunt. De gezellige nazit maakt dat de 
groep een fijne onderlinge band heeft.  Contributie € 25,00 per kwartaal. De 
eerste 3 avonden zijn gratis. Voor een kennismaking kunt U altijd komen op 
bovengenoemde tijden in het Meuken in de Hoeve.

Trimgroep Heren Isidorushoeve

Er is nog plek voor 
nieuwe leden!!!
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IJSCH

De vereniging IJSCH komt voort uit 
de twee plaatselijke Haaksbergse 
schaatsverenigingen YVH en HSV’92. 
Beide verenigingen zijn op 7 april 
van 2004 gefuseerd tot deze nieuwe 
vereniging.

Het verenigingslogo symboliseert een 
schaatser of skeeleraar met op de 
achtergrond de schaats- skeelerbaan 
welke eigendom is geworden van de 
vereniging IJSCH.
Naast recreatief schaatsen houden 
leden van de vereniging zich ook bezig 
met langebaan wedstrijdschaatsen, 

marathonschaatsen en skeeleren. 
Daarnaast wordt in groepsverband 
aan conditietraining en wielertraining 
gedaan. Ook maakt het shorttracken 
tegenwoordig deel uit van het 
trainingsprogramma.
In zijn algemeenheid stelt de vereniging 
zich de promotie van de schaats- 
en skeelersport in Haaksbergen en 
omliggende regio tot doel.
De IJs- en Skeelerclub Haaksbergen 
is een gezellige maar ook ambitieuze 
vereniging met een eigen schaats-
skeeler-accommodatie en clubgebouw 
aan de Scholtenhagenweg 40C in 
Haaksbergen.

Ons wintermotto: Als het 
kan gaan we over één nacht 
IJS(CH)

Na een korte periode van vorst schaatsen we 
op de met onze eigen Zamboni ijsdweilmachine 
geprepareerde 400-meter-baan.
In de zomer kun je trainingen volgen in 
skeeleren, fietsen en lopen/conditietraining 
(droogtraining). Er zijn ook proeflessen mogelijk 
om het eens te proberen en de sfeer te proeven 
binnen onze vereniging.

Over IJSCH

Als vereniging dingen we elke winter mee in de strijd 
om de eerste marathon op natuurijs. We hebben deze 
wedstrijd al 7 keer gewonnen, en een fantastisch 
evenement in Haaksbergen kunnen organiseren 
met de landelijke dames en heren marathonschaats 
toppers aan de start.

Elk voorjaar organiseren we skeelerclinics om de 
grondbeginselen van het skeeleren, wat overigens 
ook een goede basis is voor het schaatsen, onder de 
knie te krijgen. Hierover wordt op onze website, onze 
IJSCH Facebookpagina en in de plaatselijke media 
bericht.

Zin om een keer mee te komen trainen?
Ga naar onze website www.ijsch.nl en meld je 
aan voor een proeftraining. 
Voor vragen is het ook mogelijk om contact op 
te nemen met ons secretariaat via mailadres 
secretaris@ijsch.nl

Tot ziens op het IJSCH.

Iets voor jou?

BON BOYS Voetbal, voetbal en voetbal 
bij Bon Boys
Bon Boys groeit. Niet alleen het 
ledenaantal laat een mooie groei zien. 
Ook qua organisatie zijn dit seizoen 
stappen gezet en worden nieuwe 
initiatieven ontplooid.

Het Kaboutervoetbal op 
zaterdagmorgen staat als een huis, 
frisse krachten zetten die lijn voort. 
Voor de jongste speelsters en spelers 
prachtige eerste stappen op De Greune. 
In landentenues worden spelenderwijs 
de eerste kneepjes van het voetbal 
geleerd.

Bon Boys kids op vrijdagavond is de 
volgende halte. Onder aanvoering 
van Nathan ten Broeke en eigen 
jeugdtrainers worden de jongste 
talentjes, tijdens onderlinge 
wedstrijden, klaargestoomd voor de 
competitie in de O8. Elk aanstormend 
talent begint dus goed voorbereid aan 
het ‘echte werk’.

Vanaf O8 speel je competitie en train 
je 2 keer per week met een vaste 

trainer. Je krijgt een compleet tenue, 
trainingspak en wedstrijdtas. Alle 
spelers, ongeacht team, lopen er dus 
uniform bij. Plezier is de belangrijkste 
basis en als dat aanwezig is gaat er 
samen gepresteerd worden.

We zien een flinke groei van het aantal 
meisjes. Een prachtige ontwikkeling. 
Meisjes en jongens spelen in de 
onderbouw samen en vanaf O13 werkt 
Bon Boys met vaste meidenteams.

Bij groei hoort een stevige organisatie. 
Elke leeftijdscategorie (tm O19) kent 
onder meer een eigen hoofdleider die 
borgt dat alles goed georganiseerd is. 
Alle hoofdleiders komen frequent bij 
elkaar, ontwikkelingen in onderbouw en 
bovenbouw worden nauwgezet gevolgd. 
Daarnaast zijn er per leeftijdscategorie 
technisch verantwoordelijken die, onder 
aanvoering van de hoofd opleiding, 
ontwikkeling van het voetbal monitoren. 
Zo zijn voor elk team de trainers voor 
seizoen 21-22 al ingevuld.

Komend seizoen
Komend seizoen start de club met ‘Vrijdagavond-Voetbalavond’. Alle 
jeugdteams wordt gedurende het seizoen een extra trainingsavond 
aangeboden. Tevens de avond waarop technisch kader en scheidsrechters 
opgeleid worden. Deze avond staat volledig in het teken van alle 
jeugdspelers. Plezier, ontwikkelen en samen presteren wil Bon Boys op die 
manier extra borgen.

Seizoen 21-22 starten we met deelname aan de 35+ competitie 
(vrijdagavond). Heb je daartoe interesse (individueel/team), neem 
dan contact met Bon Boys op. Dit geldt ook voor seniorenvoetbal op 
zowel zaterdag als zondag. Van vrijdag tm zondag dus volop jeugd- en 
seniorenvoetbal op De Greune.

Bon Boys groeit op vele fronten en zorgt juist 
nu voor een stevig fundament.
Doe je mee? Van harte welkom!

Doe je mee?



 INFO@HARTMANGROEN.NL - WWW.HARTMANGROEN.NL - Bel om te soliciteren Tel: 0657748517

Volg ons op facebook!

Hartman is dringend opzoek naar nieuw personeel met werkervaring. Wil jij ook op je werk bezig zijn 
met sport? Bij  Hartman bieden wij een enorm aanbod aan sportieve werkzaamheden. 

SPORTEN BIJ HARTMAN

MAAK 

SPORT 
VAN JE WERK! 

Minimaal 2 jaar werkervaring

Diploma ETW

Vakgedreven en Teamspeler

Vereisten

(ETW) European Tree Worker 

Rijbewijs B

Enthousiast 

Leergierig

Vereisten

Vakantiekrachten

Klantgericht

Communicatief sterk

Team player

Vereisten

Voorwerker Hovenier

Plantenkennis

Vliegende keep

Minimaal 2 jaar ervaring

Vereisten

Allround Hovenier


