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ORGANISATIE VV DEN DAM
Hoofdbestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Jeugdbestuur
Voorzitter
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
SJO-bestuur
Voorzitter
Wedstrijdsecretaris
Bestuurslid
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

Raymond Messing
Hans Liebrand
Bart Baars
Marco Pruijs
Gert Venes

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

Raymond Messing
Robert Brouwer
Hans Liebrand
Bart Baars
Marco Pruijs
Arlena Stammers
Susanne Marcus
Technische commissie
Senioren
Hennie Kemperman
Jeugdcoördinator/SJO Raymond Messing

0314-652129
06-40642565
0314-650049
06-15838155
06-12695559
06-46879684

Sponsorcommissie

Bart Venes
Jimmy Cornielje
Erik Wassing
Henk van Vlerken

06-26110383

Bennie Scholten
Gert Venes
Dave Beker
Ton Cornielje
Henk Wassing
Frans Thomassen
Bernadet Bolder
Hans Dijker
Toon Kaal

0314-651506
0314-652289
06-53969207
06-20621099
0314-651313
06-23894208
0314-652905

Algemeen
Consul
Kantine
Onderhoud
accomodatie

0314-652739
0314-652129

0314-650688
0314-651565

Trainers + leiders
Eerste elftal
Tweede elftal

Dames
JO 17

JO 15

JO 13
JO 11

JO8

Rober Verbeek
Patrick Overbeek
Eric Bolder
Rens Berntsen
Dave Beker
Marcel Mom
Bert den Brok
Bart Evers
André Delleman
Frank Berendsen
Marco Pruijs
Raymond Messing
Eric Bolder
Bart Baars
Frank Delleman
Marcel Platje
Joey Vink
Nick Jansen
Gilbert Bruins
Rens Berntsen
Marcel Braam
Edwin Keuper
Arlena Stammers
Hans Liebrand
Edwin Keuper
Leo Keller
Bram Grob
Ylaine/René Hansen
Stef Nieuwenkamp

06-20638866
0314-652905
06-21469902
06-53969207
0314-652739
0314-652607

06-12695559
06-22779883
0314-652905
06-15838155
06-27627161
06-12224408
06-21469902
06-12550771
06-12362066
06-46873684
0314-650049
06-12362066
06-19011451

Wassen Kleding

Fam. Hesselink

0314-652161

Website

Hans Dijker
Dave Beker

06-53969207

Fysio/blessures

Betsy Schadron

HET BESTUUR
De voorbereiding op het nieuwe seizoen is voor alle verenigingen al
weer in volle gang.
Voor onze buurtvereniging MvR begon het seizoen wel zeer tragisch.
Tijdens een jeugdwedstrijd tussen MvR JO15 en Dierense Boys JO15
kwam de keeper van MvR in botsing met met een tegenstander,
zomaar een botsing, van een overtreding was geen sprake. De
keeper van MvR JO 15 kwam hierdoor te overlijden.
Verschrikkelijk…, niet te bevatten, dat wat een leuke
voetbalwedstrijd had moeten worden op deze manier eindigde.
Namens VV Den Dam hebben we ons medeleven en condoleance
overgebracht naar familie, betrokkenen en voetbalvereniging MvR.
We willen langs deze weg nogmaals familie, betrokkenen en MvR
veel sterkte wensen om dit verdriet te dragen, verwerken en plaats
te geven.
Ook voor ons staat het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. In
het kermisweekend zullen de eerste competitiewedstrijden gespeeld
worden. Voor ons eerste en tweede elftal zal dat de donderdag voor
de kermis zijn. In de voorbereiding hebben we onder leiding van
onze nieuwe trainer Rober Verbeek al vele trainingen afgewerkt en
ook enkele oefenwedstrijden. De eerste weken werd er door de
droogte de afgelopen zomer, op een slecht trainingsveld getraind.
Inmiddels wordt er op het hoofdveld getraind. Deze ligt er ondanks
de droogte redelijk goed bij. Er is afgelopen zomer door de
onderhoudsploeg regelmatig beregend.
Er werden door het eerste nog geen wedstrijden gewonnen, toch
zaten er in de wedstrijden bepaalde fasen dat er wel goed gespeeld
werd, waarbij vaak de nadruk lag op het kantelen, drukzetten en
opbouw van achteruit. Het zal echter nog beter moeten, We hebben
nog een oefenwedstrijd en enkele trainingen om de zaak fitter en
scherper te krijgen, alvorens de competitie begint.

De nieuwe competitie indeling is al bekend. We spelen dit seizoen
meer wedstrijden in de achterhoek, nieuwe tegenstanders uit deze
regio zijn o.a. Marienvelde, Bredevoort, Meddo en Vosseveld. Ook
spelen we sinds zeer lange tijd weer tegen Kilder.
Het tweede elftal speelde al wel twee officiële wedstrijden voor de
beker. Er werd van VVL 2 verloren met 3-2 en gewonnen van ’t
Peeske 4 met 3-2. Er staat nog een wedstrijd tegen MvR op het
programma. De trainingsopkomst voor beide elftallen is goed, er
wordt goed en fanatiek getraind.
Op zaterdag 8 september werd de jaarlijkse klussendag gehouden.
De opkomst was matig, vaak zien we met dergelijke dagen dezelfde
personen die al meerdere dingen voor de vereniging regelen. Toch
werd het gebouw rondom geheel gereinigd, afvoerbuizen
doorgespoeld. Het geheel ziet er weer strak en onderhouden uit.
Het bestuur wenst u allen fijne kermisdagen, en hoopt u het
komend seizoen als lid, supporter en of vrijwilliger te begroeten op
ons sportcomplex “De Laak”.

STANDEN

BESTE LEZERS VAN DEN DAM
Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om mezelf voor te
stellen.
Mijn naam is Rober Verbeek, wonende in Zevenaar met mijn lieve
vrouw (Danielle) en 2 kinderen Selina (8) en Justin (11). Ik werk bij
TNT Duiven waar mijn werkzaamheden bestaan uit het laden/lossen
van vrachtwagens. Daarnaast werk ik ook graag in de tuin met mijn
vader. Natuurlijk is mijn grootste geluk mijn gezin, maar als het op
voetballen aan komt, is dat toch echt mijn ware passie.
Verleden als voetballer;
In mijn verleden heb ik altijd gevoetbald bij sport vereniging
S.D.Z.Z. Hier ben ik op jonge leeftijd doorgegroeid tot een echte 1E
elftal speler. Ik heb een aantal prachtige leerzame jaren mogen
meemaken, met een tussentijdse overstap naar sportvereniging
OBW . Ik ben iemand die van uitdagingen houd en zo heb ik de
keuze gemaakt om bij OBW 2 te gaan spelen. Hier werd ik wederom
snel opgemerkt door de voormalige trainers. Ook hier heb ik
wederom weer geweldige leerzame jaren meegemaakt, zowel in het
2E als het 1E elftal, waar we vele kampioenschappen hebben mogen
beleven. Helaas komt er een eind aan je voetbal carrière, waarna ik
besloten heb het training vak uit te gaan oefenen.
Ervaring als trainer;
Als trainer ben ik begonnen binnen een jeugdafdeling van S.D.Z.Z .
Hier heb ik gedurende 5 jaar de F1 tot aan de E1 getraind, mede
omdat mijn zoon natuurlijk ook op voetbal zit. Mijn grootste passie
binnen het vak is om spelers beter te maken( zowel individueel als
groep). Ik heb intern met behulp van het bestuur en trainer Rini
Kromdijk mijn TC3 diploma behaald waarna ik 2 jaar het 2e elftal
onder mijn hoede had. Dit heb ik met veel plezier gedaan. Het
begon echter bij mij te kriebelen en ik zocht naar meer uitdaging.
Helaas kon ik door omstandigheden deze uitdaging niet bij mijn
eigen geliefde club aangaan. Toen Babberich mij belde om op
gesprek te komen heb ik hier niet lang over na hoeven denken en
heb daar de uitdaging van hoofdtrainer met beide handen
aangepakt. Deze functie heb ik i.v.m. werkzaamheden maar een half

jaartje kunnen volhouden. Desondanks heb ik hier veel ervaring
opgedaan en mooie momenten / herinneringen overgehouden.
Nadat ik met het trainerschap gestopt was merkte ik dat ik dit teveel
miste waarna ik besloot ontslag te nemen bij mijn werk. Ik ben toen
tijdelijk als trainer gaan helpen bij Basteom Steenderen JO19. Ook
hier heb ik een super leuke tijd gehad. Het is een schitterende club
qua beleid en ik had een leuke groep onder me. De uitdaging hier
was groot omdat de jongens nog veel dingen moesten leren, maar
de groep is hoog geëindigd op de ranglijst.
Mijn doel als trainer bij Den Dam;
Mijn doel als trainer bij deze warme club is is om het 1e elftal in
tactisch-, technisch-, en mentaal vlak enorme stappen te laten
maken. De trainingen die ik geef, hebben allemaal betrekking op
deze 3 termen. Ik ben zelf altijd duidelijk aanwezig en geef de
jongens aanwijzingen die nodig zijn. Bent u nieuwsgierig naar de
trainingen of heeft u vragen over mijn manier van trainer? U bent
van harte welkom!
Doelstelling 2018/2019
Mijn eerste doelstelling voor aankomend seizoen is om geloof en
vertrouwen in onszelf te ontwikkelen. Wanneer we dit kunnen
bewerkstelligen, ben ik er als trainer zeker van dat deze jongens
zichzelf gaan belonen met, wellicht een periodetitel en positie in de
top 5 van competitie. Natuurlijk kunnen wij dit niet bewerkstelligen
zonder de trouwe sponsoren, vrijwilligers en supporters van Den
Dam. Kom ons aanmoedigen in goeie en slechte tijden. Wij als
spelers en staf beloven ons stinkende ons best te doen om onze
doelstelling te gaan halen!
Programma;
Eerste competitiewedstrijd: 20 September: Ajax Breedebroek - Den
Dam. Deze wedstrijd wordt op donderdag gespeeld vanwege de
kermis Azewijn. Het gehele programma kunt u terug lezen op de
website van Den Dam.
Verder wens ik u allen een hele fijne kermis!
Veel voetbal groeten, Rober Verbeek.

COPY INLEVEREN VOOR 1 DECEMBER 2018
dendrammer@kpnmail.nl

1.FC_AZUM STEUNT ORANJE
Het bestuur(excl. Edwin Kock) van de 1.FC heeft de koppen weer
eens bij elkaar gestoken om een activiteit te organiseren. Na overleg
op hoog niveau(voor impressie zie foto) hebben we iets we iets
gevonden waarvoor we een graai in onze clubkas doen.

Op zaterdag 13 oktober speelt Oranje in de Arena thuis tegen
Duitsland voor de Nations League en zal daarbij steun krijgen van
de 1.FC_AZUM.
Op één persoon na, bieleman Kampioen René Hansen, zijn we op
oorlogssterkte.
We vertrekken ruim op tijd voor de wedstrijd, die ’s avonds pas is,
want het plan is om met de trein te gaan. Gezien de huidige variatie
van railvervoerders, ticketvariaties en in- en uitcheckmethodes met
daar tegenover de treinreiservaring van het gemiddelde 1.FC_AZUMlid kon het wel eens even duren voordat we er zijn. Liefst ook nog
zonder boetes of arrestaties.

Mocht het meezitten, kunnen we in Amsterdam de omzet van de
kroegen wat ophogen, onze strijdliederen en wat dierengeluiden ten
gehore brengen. Mogelijk treffen we nog wat mensen van het
Nederlands Elftal zodat we ze wat tips kunnen geven. We
vertrouwen op een goede afloop.

Na de wedstrijd, wanneer de Herr Löw waarschijnlijk niet meer weet
waar die het zoeken moet, moeten we als een raket weer naar de
trein. Deze zal ons op de late zaterdagavond weer zo dicht mogelijk
naar de achterhoek moeten brengen zodat we gewoon thuis kunnen
komen. Kon wel eens druk worden op het station.

We hebben er zin en verwachten een leuke dag met de jongens.
Groeten, de pr-man

SCHUTTERIJ WILHELMINA AZEWIJN
Wij staan weer kort voor de kermis het programma hiervoor volgt
hieronder. Tevens staan daar ook weer de data voor de
schietwedstrijden bij vermeld.
Maar graag vragen wij ook jullie aandacht voor de instuif die wij
weer gaan organiseren.
Instuif Schutterij Wilhelmina Azewijn 1 oktober 2018
Op maandagavond 1 oktober a.s. wordt de instuif voor tamboers en
jeugdvendeliers georganiseerd van 18.30 uur tot 19.30 uur in het
Aschwinhuus.
De jeugd uit Azewijn, inwoners en belangstellenden zijn van harte
welkom op deze instuif. Er kan kennis worden gemaakt met
trommelen en vendelen.

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

KERMISPROGRAMMA 2018 SCHUTTERIJ
"WILHELMINA" AZEWIJN

Zaterdag 22 september:
18.45 uur
19.00 uur
20.00 uur

Leden schutterij Wilhelmina aanwezig bij het
Aschwinhuus t.b.v. kerkdienst.
Kerkdienst m.m.v. voorganger Mia Tankink
Opening kermis met de traditionele TAPTOE
gezamenlijk uitgevoerd door fanfare “St. Joseph”,
Azum’s Aosum, tamboerkorps "Goede Oogst" en
Schutterij Wilhelmina.
Aansluitend tot 01.00 uur dansen in het Aschwinhuus
m.m.v. de "Perfect Show Band".
Entree € 10,00. Na de kerkdienst zijn de
kermisattracties geopend.

Zondag 23 september:
10.00 uur
14.30 uur

Hoogmis met aansluitend de Sacramentsprocessie.
Rondgang door het dorp m.m.v. Schuttersgilde St.
Antonius uit Lengel.
Opening kermis door de burgemeester met
aansluitend een vendelhulde bij het kerkplein voor de
koningsparen, de jeugdkoning, het keizerspaar,
genodigen en overige belangstellenden. Tevens zullen
de bielemannen een demonstratie verzorgen en gaan
de marketentsters rond met een hapje en een
drankje.

15.30 uur

Dansen in het Aschwinhuus tot circa 20.00 uur
m.m.v. PAS-OP! Daarna voorzetting in het café.
VRIJ ENTREE

Maandag 24 september:
06.00 uur
08.00 uur

Reveille door de tamboers.
Koffietafel voor de leden van schutterij Wilhelmina in
het Aschwinhuus.
08.45 uur
Rondgang van de schutterij en fanfare door het dorp.
De route: Leppestraat, Ompertsestraat, Marssestraat,
en de Laakweg.
11.00 uur
Afhalen van de kinderen bij de basisschool.
Aansluitend een vendelhulde bij het kerkplein voor
het kerkbestuur, schoolpersoneel, oranje-comité en
overige belangstellenden. Daarna volgt het
vogelschieten, vogelknuppelen en de kinderspelen.
Voor het lossen van het koningschot dient men 21
jaar of ouder te zijn.
12.30 uur
tot 17.30 uur dansen in het Aschwinhuus m.m.v.
FREE-LINE. Entree € 7,50.
ZAAL SLUIT OM 18.00 UUR. Daarna
voortzetting in het café.
14.00 uur
Prijsuitreiking en installatie van de nieuwe koning in
het Aschwinhuus daarna vendelhulde.

Dinsdag 25 september:
09.00 uur

11.30 uur
11.30 uur
12.30 uur
14.00 uur
18.00 uur
20.00 uur

Rondgang van de schutterij en fanfare door het dorp.
De route: Brummelhof, Gendringseweg, Passtraat,
Garbenstraat, Past. Meursstraat, Aswinstraat, Op den
Dam en de kermisexploitanten
Aanvang van het sterschieten.
Aanvang jeugdkoningschieten voor alle kinderen tot
18 jaar.
Dansen in het Aschwinhuus m.m.v. FREE-LINE.
Entree € 7.50.
Prijsuitreiking sterschieten in het Aschwinhuus. ZAAL
SLUIT OM 18.00 UUR.
Café is geopend. Munten Schutterij Wilhelmina
zijn dan niet meer geldig.
Trekking van de loterij.

Donateurs hebben op vertoon van hun
donateurskaart/kermispolsbandje de gehele kermis vrij
entree.
Gelegenheid tot afhalen van donateurskaarten/kermispolsbandje (€
15,00 per persoon), schietnummers (€ 5,00 p.p) en betalen
contributie werkende leden uitsluitend op zondag 16 september
van 10.30 uur tot 11.30 uur en op vrijdag
21 september van 20.00 uur tot 22.00 uur in het Aschwinhuus.
Het is ook mogelijk om alleen schietnummers voor het sterschieten
op dinsdag te kopen (€ 2,50 p.p). S.V.P. Legitimatiebewijs (IDkaart of paspoort) meenemen bij het afhalen van de
schietnummers. Ook voor de jeugd is het aantrekkelijk een
donateurskaart te kopen.
Het bestuur van schutterij "Wilhelmina" wenst u allen een
prettige kermis.

SCHIETWEDSTRIJDEN 2018
Schutterij Wilhelmina organiseert vanaf maandag
8 oktober in de maanden oktober en november schietwedstrijden
voor alle inwoners van Azewijn en
overige belangstellenden. Dit zal op de maandagavond
gaan plaatsvinden vanaf 20.30 uur in het Aschwinhuus
in Azewijn.
Het gaat in totaal om 7 schietavonden.
Maandag 19 november a.s. is de finale-avond.
Je mag 1 avond missen. De gemiste avond kan worden ingehaald
op een andere schietavond.
Op de volgende maandagavonden kan er worden geschoten.
-

8, 15, 22 en 29 oktober 2018
5, 12 en 19 november 2018

Het inleggeld is € 5,00 per onderdeel.
Er wordt geschoten met pistool, kruisboog en luchtbuks.
Voor de beste dames op alle schietonderdelen is er ook een prijs te
behalen.
Voor meer info kunt u terecht op onze website
www.wilhelminaazewijn.nl

dendrammer@kpnmail.nl

TEL: 0314-651269

Nieuws van de Dorpsraad
Voor de zomervakantie hebben wij afscheid genomen van Henk
Wassing als voorzitter van de Dorpsraad. Wij danken Henk voor zijn
jarenlange inzet!
Edwin Belder en Maria van Rossum zijn in het bestuur gekomen.
Wij zoeken nog nieuwe bestuursleden.
het dorp een warm hart toe en wilt u
inzetten voor de Dorpsraad?
Informeert of meldt u zich dan ook aan
praten/denken bij de Dorpsraad.
U kunt reageren per mail of spreek een bestuurslid aan.
de website.
Mail: dorpsraad.azewijn@gmail.com
www.azewijn.info

Draagt u
zich
om mee te
Zie hiervoor

Groep 6

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

VAN HET TONEEL
De spelers van toneelvereniging Ons Genoegen zijn alweer enkele
maanden
aan het oefenen om u twee mooie toneelavonden te brengen!
Het stuk wordt geregisseerd door een nieuwe regisseur, Jop Greven.
Het is een blijspel in drie bedrijven en heet
"Het echte leven"
Het echte leven is een real life soap die weinig kijkers trekt. Op de
dag dat Mike begint aan zijn stage bij het programma, meldt de
regisseur dat de stekker uit de show wordt getrokken.
De bewoners van "het echte leven" weten dit echter niet. Ze zij
onderling druk bezig met wie ze er die avond uit gaan stemmen.
Mike is stiekem verliefd op één van de bewoners. Als hij zich tegen
de regels in gaat bemoeien met wat er in het programma gebeurt,
dan lijkt een opstand van de bewoners niet te voorkomen.
We spelen voor u op 27 en 28 oktober om 19.30u, zaal open om
19.00u.
Een van onze spelers komt binnenkort bij de bewoners van Azewijn
aan de
deur.
In de voorverkoop zijn de kaarten 6€, en aan de kassa 7,50€.
U kunt de kaarten ook telefonisch reserveren op nr. 0314-642772
Tot ziens,
Namens het bestuur Thea Peeks

EVEN VOORSTELLEN:
Mijn naam is Remko Brinkhuis en ik ben de
nieuwe directeur van de St. Jozefschool. Ik vind
het een mooie uitdaging om naast de school in
Braamt ook de school in Azewijn te leiden. Het
is een prachtige school met een fantastisch
enthousiast team dus dat is al een pluspunt.
Helaas heb ik mijn baan als centrummanager
van Playing for Success moeten opzeggen,
anders was het wel heel veel tegelijk.
De school zal door mijn komst niet ingrijpend
worden veranderd. Er zullen best een paar aanpassingen binnen de
school plaatsvinden maar in grote lijnen gaan we door op de weg
die de school is ingeslagen. Dat is een prachtig concept die ik elke
leerling in Nederland (en daar buiten) op een (basis)school zou
gunnen.
Ik ben dan ook heel blij dat ik daar onderdeel van mag uitmaken.
De school heeft op dit moment een stabiel aantal leerlingen, maar
het lijkt er op dat dit aantal weer zal groeien. Dat is wel fijn want
dat maakt het financieel iets makkelijker.
Iets over mezelf:
Ik ben getrouwd en heb 1 vrouw en 3 zoons, van 29, 27 en 24 jaar
oud. De oudste woont met zijn vriendin en 4 (ik hoop in december
5) kinderen in Doetinchem. De andere twee wonen nog gezellig
thuis. Wij denken dat zij volgend jaar wel het huis uit zullen zijn en
we nog maar met zijn tweeën thuis wonen maar voorlopig hebben
ze het nog te goed thuis. De middelste studeert nog in Nijmegen ,
de jongste werkt net een paar maanden en wil nog even sparen. We
wachten rustig af.
Mijn hobby’s zijn lekker sporten, maar dat komt er niet zoveel meer
van. Ik heb namelijk een heel aantal operaties aan de knieën gehad
en kan lang niet meer alles doen. Ik heb tot mijn 28 ste gevoetbald,
daarna ben ik marathons gaan lopen en op de mountainbike rond
gecrost. Omdat dit allemaal niet meer gaat ben ik nu aan het golfen
op de Pitch en Putt baan in Doetinchem. Ook dat vind ik erg leuk om
te doen.

