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Hallo lezers,
Alweer het eind van een bewogen jaar
voor de inwoners uit Azewijn.
Dank voor de inbreng van diverse mensen
voor de geplaatste bijdrages.
Een goed 2018 gewenst
De redactie

ORGANISATIE VV DEN DAM
Hoofdbestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Eric Bolder
Dave Beker
Henk van Vlerken
Gert Venes
Johnnie ten Have
Marcel Mom

0314-652902
06-53969207
0314-651565
0314-652289
0314-651835
0314-652739

Jeugdbestuur
Voorzitter
Secretaris / SJO
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Raymond Messing
Raymond Messing
Hans Liebrand
Bart Baars
Marco Pruijs
Gert Venes

0314-652129
0314-652129
0314-650049
06-15838155
06-12695559
0314-652289

Technische commissie
Senioren
Hennie Kemperman
Jeugdcoördinator/SJO Raymond Messing
Jeugdcoördinator/SJO Robert Brouwer
Trainers + leiders
Eerste elftal

Tweede elftal

JO 17

JO 15

Carlo Valk
Patrick Overbeek
Dolf Lensing
Eric Bolder
Rens Berntsen
Edwin Kock
Dave Beker
Johnnie ten Have
Marcel Mom
Bert den Brok
Marco Pruijs
Joey Vink
Bart Baars
Johnnie ten Have
Raymond Messing
Joey Vink
Willem Vink
Kevin Jansen

0314-652739
0314-652129
06-40642565
06-21131899
06-20638866
06-12716208
0314-652905
06-21469902
0314-651199
06-53969207
0314-651835
0314-652739
0314-652607
06-12695559
06-27627161
06-15838155
06-51989307
06-22779883
06-27627161
06-23440085

JO 13

Robert Brouwer
Gilbert Bruins
Rens Berntsen

06-40642565
06-12224408
06-21469902

JO 11

Marcel Braam
Edwin Keuper
Hans Liebrand
Leon Messing
Arlena Stammers
Max Rutten
Esther Liebrand
Gijs Liebrand

06-12550771
06-12362066
06-13179583
06-19361652
06-46873684
06-81672358
06-82919781
06-29990980

JO8

Leo Keller
Jurgen Mekers
Arlena Stammers

06-19011451
06-54958132
06-46873684

Bennie Scholten

0314-651506

Kantine

Gert Venes
Dave Beker
Ton Cornielje

0314-652289
06-53969207
06-20621099

Onderhoud
accomodatie

Henk Wassing
Frans Thomassen
Bernadet Bolder

0314-651313
06-23894208
0314-652905

Sponsorcommissie

Bart Venes
Toon Ketelaar
Hans Liebrand
Erik Wassing
Henk van Vlerken

06-26110383
0314-652238
0314-650049
0314-650688
0314-651565

Wassen Kleding

Fam. Hesselink

0314-652161

Algemeen
Consul

HET BESTUUR,
Voor je ligt de laatste uitgave van dit jaar van ons clubblad “den
D®ammer”. Aan het eind van een jaar wordt er door een vereniging
vaak teruggekeken en het jaar op sportief gebied geëvalueerd.
Allereerst willen we stilstaan bij diegene die ons in dit, voor de
Azewijnse gemeenschap, “rampjaar” ontvallen zijn. Ondanks dat
iedereen in Azewijn op een of andere wijze een band heeft met
onze vereniging, wil ik me nu even richten tot die gene die zich in
het bijzonder ingezet hebben voor onze vereniging.
Op 21 mei is voor ons toch nog vrij plotseling “erelid” Bennie
Messing op 82 jarige leeftijd overleden. Bennie was 65 jaar lid van
onze vereniging en heeft in deze jaren veel voor de vereniging
betekend. Van actief voetballer, leider, bestuurslid tot terreinknecht.
Bennie stond altijd klaar voor VV Den Dam. Amper bekomen van de
schrik van het overlijden van Bennie, bereikte ons twee dagen later,
23 mei het droevige bericht, dat geheel onverwachts Clemens
Bruins, 60 jaar oud, was overleden. Clemens was zeer vele jaren als
kledingsponsor van ons derde elftal, verbonden aan onze
vereniging. Ook bij de bouw van de nieuwe kleedlokalen was
Clemens als vrijwilliger betrokken. Op 13 november ontvingen wij
het bericht dat na een kort ziekbed Hein Overbeek op 82 jarige
leeftijd was overleden. Hein was jarenlang actief speler van onze
vereniging. Na deze actieve periode was Hein als scheidsrechter en
consul betrokken bij onze vereniging. Ook heeft de naam van Hein
Overbeek vele jaren, als kledingsponsor, op de trainingspakken van
het eerste elftal gestaan. Alsof dit alles nog niet genoeg was, sloeg
het plotselinge overlijden van Nicky Wicherink op 28 november in als
een bom binnen de Azewijnse gemeenschap. Nicky, 42 jaar,
jarenlang actief geweest als speler van het tweede en derde elftal
van onze vereniging, vader van onze jeugdleden Lars en Tim. Zoals
in het in memoriam op de site van VV Den Dam te lezen was, was
Nicky na zijn actieve voetbalcarrière nog wekelijks op het
voetbalveld te vinden om zijn zoons Tim en Lars aan te moedigen.
Dit gebeurde vaak in gezelschap van de rest van de familie, waarbij
ook vaak de wedstrijden van Jesse bezocht werden.
We willen allen nogmaals bedanken voor hun inzet en betrokkenheid
bij onze vereniging.

Tijdens de afgelopen ledenvergadering op 19 oktober is Toon
Ketelaar benoemd tot “erelid” van onze vereniging.
Toon is al 53 jaar lid van Den Dam. Als we het in dit geval hebben
over 53 jaar, bedoelen we ook echt 53 jaar actief lid. Van actief
voetballer tot jeugdleider, jeugdtrainer, jeugdbestuur en
sponsorcommissie. Wanneer we door de jaren de verschillende
elftallen bekijken en in ons clubgebouw de elftalfoto’s, zien we dat
Toon op vele foto’s is te bewonderen als kampioen. Eén keer met
het tweede elftal, en maar liefst drie keer kampioen met het eerste
elftal. Toon heeft door de jaren heen veel voor onze vereniging
betekend, altijd met vernieuwende ideeën, altijd kritisch, maar wel
positief kritisch, altijd het beste voor hebbend met de vereniging.
Als dank en waardering voor deze inzet hebben we als bestuur
besloten om met goedkeuring van de vergadering Toon te
benoemen tot erelid van Den Dam. Toon nam hiervoor de
bijbehorende oorkonde en een bos bloemen in ontvangst. Bij deze
nogmaals; Toon, gefeliciteerd met je benoeming tot erelid en
hartelijk dank voor je inzet en betrokkenheid.

We zijn dit seizoen begonnen met een oude bekende als trainer van
de selectie. Na één seizoen met Mick Hermsen als trainer, werken
we dit seizoen weer met Carlo Valk. De resultaten van zowel één als
twee vallen tot nu toe tegen. Het eerste elftal, dat met vele
blessures te kampen had, bezet de laatste plaats met één punt. Dit
punt wed behaald door tegen NVC gelijk te spelen, een wedstrijd die
gezien kansenverhouding eigenlijk gewonnen had moeten worden.
We hopen dat het elftal blessure vrij uit de winterstop komt en dat
er dan een positieve wending plaats kan vinden. Ook het tweede
elftal had een moeilijke start, er werd vaak met één goal verschil
verloren. De 6 punten die ze nu hebben werden uit de laatste twee
wedstrijden gepakt. Misschien dat dit een opsteker is voor de
volgende wedstrijden.
Dit seizoen hebben we ook samen met NVC een damesteam dat in
competitieverband meespeelt onder de naam ST NVC-Den DamSDOUC. Het team bestaat uitspeelsters uit Azewijn en Netterden
aangevuld met een keepster die op zaterdag nog in de jeugd bij
SDOUC speelt. Het team speelt dit seizoen in de vijfde klasse en
gaat aan kop met 30 punten uit 10 wedstrijden.
Vooruitkijkend op het nieuwe jaar, zal dat vooral in het teken staan
van de toekomst van onze vereniging. Om ons heen zien we
verenigingen met elkaar samenwerken, fuseren of in gesprek gaan
om hun toekomst te bepalen. Ook wij als Den Dam kunnen onze
ogen hiervoor niet sluiten en doen alsof er niets aan de hand is. We
zien ook in Azewijn een terugloop van aantal inwoners en dus ook
jeugd. We werken met de jeugd al jaren op een prettige manier
samen met NVC. Het zal naar de toekomst kijkend, moeilijk zijn om
alleen samen met NVC, onze jeugd in de toekomst op een bepaald
niveau en leeftijdscategorie te laten spelen. Afgelopen periode zijn
we hier samen met ons jeugdbestuur al mee aan de slag gegaan. Er
werd een avond georganiseerd waarbij ouders aan konden geven
hoe zij de toekomst zagen en eventueel hun voorkeur konden
uitspreken. Door de zeer matige opkomst deze avond kunnen we
denk ik concluderen dat het probleem voor de toekomst nog niet
helemaal doorgedrongen is. We zullen hier toch gezamenlijk nog
een keer naar moeten kijken.

Tijdens de laatste bestuursvergadering was Toon Masselink,
beleidsmedewerker van de gemeente Montferland, aanwezig om
met ons van gedachte te wisselen over de toekomst.
Tot slot willen we als bestuur iedereen, op welke manier ook
betrokken bij onze vereniging, bedanken voor hun inzet het
afgelopen jaar. We hopen ook de komende jaren weer een beroep
te mogen doen op uw inzet. Tevens nodigen wij u allen uit op de
nieuwjaarsreceptie welke gehouden wordt op zondag 7 januari om
14.00 uur.
We wensen iedereen, ondanks dat voor velen nooit meer zo zal zijn
zoals het was, fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en sportief
2018.

Graag willen we u allen uitnodigen voor de
NIEUWJAARSRECEPTIE
Zondag 7 januari
Aanvang 14:00 uur

Overige activiteiten;
Kaartavond

28 december 2017
aanvang 20.00 uur

Onderling toernooi 07 januari 2018 aanvang 11.00 uur
aanwezig 10.30 uur
Dart toernooi

07 januari 2018
aanvang 14:15 uur

COPY INLEVEREN VOOR 1 MAART 2018
dendrammer@kpnmail.nl

STANDEN

NIEUWS VAN DE SPONSORCOMMISSIE.

Richting het einde van het jaar een update vanuit de
sponsorcommissie.
Met succes hebben we de afgelopen maanden enkele
sponsorcontracten weten te verlengen.
Daarnaast werken wij hard aan het binnenhalen van nieuwe
sponsoren voor onze vereniging, echter is dit niet eenvoudig.
Mocht u een idee hebben voor een sponsor of sponsor willen
worden, neem dan vooral contact met ons op!

Wij wensen alle teams veel sportief plezier het komende jaar!

Groet,
de Sponsorcommissie.

PROGRAMMA VOSSENJAGERS 2018:
12 Januari Plaatsbespreken voor de zaterdagpronkzitting 20.30 uur
20 Januari Pronkzitting Zaterdag aanvang 19.11 uur
21 Januari Pronkzitting Zondag aanvang 19.11 uur
28 Januari Jeugdpronkzitting aanvang 13.41 uur
9 Februari Prins op school en s ‘avonds pruuven in de buurten.
10 Februari Straatversieren, de optocht en het Carnavalsbal met
Duo
Double
11 Februari Carnavalsmis en feestavond m.m.v. Genery en Peter
Borkes.
12 Februari Frühshoppen in het café
31 Maart Paasvuur

Quo Vadis
Zeddamseweg 4
7044 AL Lengel
Telefoon: 0314 651 673
Telefax: 0314 652 120
Web: www.quo-vadis.nl
Mail: techniek@quo-vadis.nl

De technische partner voor een perfect
één / twéétje!
Elektra - Beveiliging - Data - Solar
Kilderseweg 14/A
7038 EH Zeddam
0314- 652043
vhi@vanhalteren.net
www.vanhalteren.net

Mevr. Mr. P.P.A. Hengevelt

0314-664025

BIJNA KERST…
Nu met de kerstdagen voor de deur is het tijd om terug te kijken op
de eerste periode van dit schooljaar. We zijn als team continue
bezig om het onderwijs op school te ontwikkelen.
De leerlingen hebben aan het kernconcept Communicatie gewerkt.
Wellicht heeft u op Facebook diverse foto’s gezien van o.a. een
bezoek naar de studio van Omroep Gelderland.
Facebook pagina St. Jozefschool:
https://www.facebook.com/St-Jozefschool1759644064301802/?fref=ts
De leerlingen zijn voor dit concept ook druk geweest met het
schrijven van brieven naar leerlingen in Australië. En wat was het
een feest toen er een dikke envelop met brieven uit Australië in de
bus lag. Een echte brief van een kind uit een land zo ver weg; het is
heel bijzonder.
We hebben een gastles over Marketing gehad. De leerlingen hebben
na deze les zelf bedacht om een boekenmarkt te organiseren. Er zijn
posters ontworpen en een heuse boekenmarkt werd in de
Kinderboekenweek georganiseerd. De opbrengst van de verkochte
boeken zal gaan naar het kopen van nieuwe boeken.
Het (ver)kopen van overheerlijk speculaas, gebakken door bakker
Paul Berntsen, heeft een mooi geldbedrag opgeleverd. Wellicht hebt
u ook genoten van dit heerlijke speculaas! De Ouderraad van school
en het team zorgen dat het bedrag goed wordt besteed.
Op sportief gebied kunnen we melden dat negen kinderen met de
Montferlandrun hebben meegedaan. Alle kinderen hebben hun
uiterste best gedaan. Wij zijn trots op alle sportieve prestaties.
En toen werd het heel stil in school…
Verbijsterd zijn wij allen door het overlijden van de papa van Lars en
Tim.

We hebben op school alle leerlingen de ruimte voor aandacht en
verdriet gegeven. Aandacht voor verhalen, tranen en het ongeloof
dat wij allemaal hebben. In de groep, met elkaar, op diverse wijze,
maar steeds met elkaar. En dat blijven we doen. We hebben
aandacht voor al onze leerlingen en staan daarbij samen sterk. We
hebben een gedenkplekje ingericht, er worden (prenten)boeken,
gedichten en verhalen voorgelezen. Ook wilden de leerlingen graag
aan het werk om voor Lars, Tim en Sandra iets te maken. Er is een
mooie map met tekeningen, gedichtjes en verhalen gemaakt.
Het blijft nog wel even stil in school...
Sint heeft ook dit jaar de school weer met een bezoekje vereerd.
Een aangepast programma, maar waar iedereen van heeft genoten.
Samen met alle leerlingen knus bij de haard, Sint had tijd voor ieder
kind.
En nu op naar kerst.
U kunt begrijpen dat we dit ook samen op gepaste wijze willen
vieren. De saamhorigheid is groot en daar zijn we heel dankbaar
voor en daar staan we dit jaar extra bij stil.
Dit is mijn laatste stukje tekst voor de Drammer.
Hierbij wil ik u laten weten dat ik afscheid neem als directeur van de
St. Jozefschool.
Met ingang van l januari 2018 word ik als directeur op basisschool
Het Rondeel in Beek benoemd. Binnen PR08 is mobiliteit van
personeel, dus uitwisseling van leerkrachten tussen scholen, iets dat
wordt gestimuleerd. Dit geldt ook voor directeuren. De kans deed
zich voor om directeur te worden op Het Rondeel en ik heb besloten
deze uitdaging aan te gaan.
In augustus 2013 ben ik gestart als directeur op de St. Jozefschool
en heb hier een fijne bijzondere tijd mogen meemaken. Ik ben trots
op de St. Jozefschool, trots op Azewijn! Er werkt een heel
gemotiveerd team, we hebben fijne, leuke leerlingen en bij de
school betrokken ouders. Er staat een prachtige school waar
kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven. Een nieuw concept dat
met veel gedrevenheid en passie is ontworpen en dat met veel
bevlogenheid wordt uitgevoerd. Het was/is een geweldig proces om
samen met het team, leerlingen en ouders deze mooie visie te

bepalen en om de basis voor een mooie toekomst van de school te
ontwerpen en uit te voeren. Ik heb er vertrouwen in dat dit met een
nieuwe directeur zal worden gecontinueerd.
Ik wil u allen ontzettend bedanken voor een fantastische tijd in
Azewijn.
Azewijn is klein, maar de betrokkenheid school/dorp is groots. Dit
alles ga ik zeker missen!
Het team van de St. Jozefschool wenst u allen hele fijne dagen toe.
Veel sportief plezier in 2018 gewenst!
Een hartelijke groet,
Marieke Fielt-Wanders

Directeur St. Jozefschool

SCHUTTERIJ WILHELMINA.
Het jaar zit er al weer bijna op en daarmee dus ook de laatste
activiteiten van de schutterij.
Eind september was er de jaarlijkse kermis en deze was wederom
zeer geslaagd.
Het weer was prachtig en de stemming zat er goed in. Op
zaterdagavond werd de kermis afgetrapt met een kerkdienst en
aansluitend de taptoe met medewerking van fanfare St. Joseph,
popkoor Unique, Azums Aosum, Drumband Goede Oogst en
Schutterij Wilhelmina Azewijn.
De publieke belangstelling was groot op het kerkplein. Aansluitend
werd het feest voortgezet in Dorpshuis het Aschwinhuus met de
Perfect Show Band.
Op zondag werden de festiviteiten voorgezet met een mooi
processie door het dorp. De vrijwilligers hebben zich weer prima
ingezet om deze traditie toch voort te laten bestaan in Azewijn.
Maandag was er allereerst de rondgang door het dorp met daarna
het vogelschieten. Er werden in totaal 241 schoten gelost op de
vogel. De complete romp kwam tot verrassing van Pieter
Wittenhorst naar beneden. Hij mag zich nu een jaar lang
kermiskoning van Azewijn noemen. Hij verkoos zijn vrouw Maria Bod
tot koningin. ’s Middags werden hen de versierselen omgehangen
door oud-koning Edwin Messing en Marinka Berntsen.
De hals was voor Mark Romer, staart voor Bert Vermeulen,
linkervleugel voor Marco Pruijs en de rechtervleugel voor Patrick
Overbeek. Bij het vogelknuppelen was Christel Berntsen de beste.
Op de afsluitende dinsdag was er het sterschieten en jeugdschieten.
Ook hier was het weer spannend met name bij het jeugdschieten.
Hier wist Daan Sileon uiteindelijk de romp naar beneden te halen.
Bij het sterschieten was Frans Baars de beste.
’s Avonds werd de trekking van de kermisloterij verricht door Marja
van Dijk van Van der Reijt en Reijenga netwerk notarissen en werd
een zeer geslaagde kermis in het café afgesloten.

dendrammer@kpnmail.nl

TEL: 0314-651269

Hieronder volgen nog de uitslagen: 1e prijs een waardecheque van
250 euro is gevallen op lotnummer 1495, 2e prijs 3930, 3e prijs
3619, 4e prijs 1192, 5e prijs 0835, 6e prijs 2311, 7e prijs 1322, 8e
prijs 3539, 9e prijs 1001 en de 10e prijs 2443. Prijzen zijn af te
halen bij Marco Helmes na 19.00 uur tot en met 1 januari 2017.
Graag vooraf even bellen 0314-651512
Vanaf maandag 9 oktober zijn er weer 7 weken lang de jaarlijkse
schietwedstrijden geweest in het Aschwinhuus. Het waren gezellige
avonden met de nodige geleverde strijd op alle schietonderdelen nl.
kruisboog, luchtgeweer en pistool.
De beste schutter over het algemeen genomen was weer Bob
Scholten. Hij stond bij alle 3 de onderdelen in de top 3. Dit jaar was
er ook een aparte prijsuitreiking voor de jeugd. Er deden in totaal 64
schutters mee.
Ook was er dit jaar weer het Gelders kampioenschap
bielemantreffen op 14 oktober bij Claudius Civilius in Pannerden.
Voor schutterij Wilhelmina deden mee Jimmy Cornielje en René
Hansen. Zij werden dit jaar op een zeer speciale manier
gepresenteerd aan het publiek met het strijdlied van de Graafschap.
Het was dit jaar een hele spannende finale waarin onze bieleman
René moest aantreden.
Met minder dan 1 seconde verschil tussen de nummer 1 en 2 en
met nog geen 3 seconden tussen 1 en 4 is het nog nooit zo
spannend geweest op het Gelders kampioenschap Bielemannen.
Echter René Hansen wist zijn titel te prolongeren en mag zich dus
ook dit jaar weer de beste bieleman van Gelderland noemen.

TELEFOON
0314681435
---------------MASSIEF
EIKEN
MEUBELEN
---------------KLASSE

Voor 2018 is er door de leden in september jl. tijdens de extra
kermisvergadering het programma voor 2018 vastgesteld.
Onderstaand tref je alvast de belangrijkste data aan.
15 januari 2018 Algemene ledenvergadering
25 maart 2018 Gelders Kampioenschap Indoor Vendelen bij
EMM Giesbeek
6 mei 2018 Kringdag de Achterhoek bij Willem Tell in Silvolde
2 juni 2018 Schuttersfeest
20 juli 2018 Tuinfeest Azum
september 2018 Federatieve Schuttersdag bij Claudius Civilis
in Pannerden
22 t/m 25 september 2018 Kermis Azewijn
13 oktober 2018 Bielemantreffen bij St. Antonius Nieuw-Dijk
4 november 2018 Marketentsterstreffen bij Excelsior in Lobith
Onze nieuwe kermiskoning 2017 Pieter Wittenhorst en
vogelknuppelkoningin Christel Berntsen bij de vendelhulde op het
kerkplein.

Winnaars schietwedstrijden 2017

Winnaars bij het jeugdschieten 2017

Opkomst bielemannen in Pannerden.

Gelders bielemankampioen René Hansen.

Rene Hansen en Jimmy Cornielje staan klaar voor hun wedstrijd.

VAN DE REDACTIE
We zijn zeer blij met de bijdrages die we van diverse bronnen
krijgen. We snappen ook dat door de drukte van alledag dit er wel
eens bij in wil schieten.
Een vraag die veel gesteld wordt is wanneer de inleverdata voor de
verschillende edities zijn.
De edities heten (al een kleine 20 jaar) de Paas-, Vakantie-, Kermis
en Kersteditie wat meteen al aangeeft wanneer ze verschijnen.
Globaal kan worden aangenomen dat de inleverdata voor deze
edities zijn: 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december
Dit wordt ook steeds in de voorgaande edities vermeld. In overleg
kan dit soms iets later zijn(Pasen valt soms eind maart, soms ver in
april).
Bij vragen hierover kan men mailen via dendrammer@kpnmail.nl of
dit navragen via een contactpersoon.
Met specifieke opmaak van stukken a.u.b. rekening te houden dat
de Drammer in A5-formaat(helft van A4) wordt uitgebracht. Het is
zonde dat u iets moois opzet in een ander formaat en dat dit niet
goed uitkomt vanwege het verschalen naar A5.
Vriendelijke groet van de redactie.

“Fijne feestdagen en een gezond 2018!”

