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HOOFDSPONSOREN 

Verjaardagen 
 
Het seizoen is dan misschien afgelopen en de vakantie is in 
aantocht, maar de verjaardagen gaan natuurlijk gewoon door. 
Onderstaande personen vieren in de maanden juli en augustus 
hun vakantie: 
 
10 juli  : Tess Caspari 
12 juli  : Ruben Klasens 
15 juli  : Kay Untersalmberger 
16 juli  : Gio Klaassen 
17 juli  : Marja Ronhaar 
18 juli  : Bonny Jacobs 
   : Elvira Kwekkeboom 
20 juli  : Iwan Vochteloo 
   : Kayra de Vries 
21 juli  : Liam de Vries 
25 juli  : Mick Garssen 
26 juli  : Lucas de Man 
27 juli  : Linda Bisschops 

28 juli  : Denise Peereboom 
   : Jan Winters 
29 juli  : Gernand Bakhuis 
30 juli  : Herman Somberg 
   : Johan Eleveld 
 
1 augustus  : Janny Cohen 
2 augustus  : Jackie van den Berg 
6 augustus  : Peter van de Steeg 
   : Thimo Lipper 
8 augustus  : Tess Bisschops 
9 augustus  : Rolf Wolthuis 
   : Luc Scheffer 
10 augustus : Tom Muller 
11 augustus : Thijs Dogger 
12 augustus : Sheralie Finies 
   : Kitty Visser-Vinke 
16 augustus : Anette Temmink 
17 augustus : Jan Peereboom 
   : Noël Temmink 
21 augustus : Shannon Nicolai 
   : Karel Timpener 

22 augustus : Ilse Tempelman 
26 augustus : Noa Kruger 
28 augustus : Freek Groen 
31 augustus : Jolien Hinsenveld 
 
Namens het bestuur en de redactie allemaal van harte 
gefeliciteerd 

Laatste nieuwsbrief 
 
Het seizoen is ten einde en we 
gaan de vakantieperiode in. 
Dit is daarom de laatste nieuws-
brief van dit seizoen. 
 
De eerste nieuwsbrief van het 
seizoen 2021-2022 zal eind au-
gustus, begin september ver-
schijnen. 
 
Allemaal een fijne vakantie! 
 
Redactie G.K.V. Ons Clubje 
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Seizoensafsluiting seizoen 2020-2021 
 
OC-familie, 
 
Samen hebben we zaterdag 3 juli 2021, onder prachtig zonnige omstandigheden, dit vreemde seizoen 
afgesloten. 
 
Zoals we van jullie gewend zijn, waren jullie weer in grote getale aanwezig. Met gezellige ouder-kind  
wedstrijden hebben de kinderen hun ouders laten zien dat dat korfbal helemaal niet zo'n makkelijke sport is. 
 
Naast de massale opkomst was voor ons als JTC de kampioenenparade het hoogtepunt van dit seizoen. 
 
Een seizoen dat we eind augustus 2020 vol goede moed begonnen. Goede resultaten werden afgewisseld 
met wat meer moeizamere wedstrijden. Aan het einde van de najaarscompetitie konden we naast enkele 
mooie ereplaatsen, een kampioen bijschrijven. GKV-OC E1 werd namelijk de eerste (en hopelijk laatste) 
coronakampioen in onze historie. 
 
De zaalcompetitie werd volkomen platgelegd door alle maatregelen die op dat moment golden. Korfbal is 
toch het belangrijkste wat ons bindt en op het moment dat het weer kon, hebben we geprobeerd de kinderen 
weer sportief samen te brengen. Door onder andere de december korfbalzaterdag, de vrieskoude trainingen 

op ons veld vanaf januari, de Sport en Spel Instuif in samenwerking met het ROC en JCC, de drie trainingen 
van de Twentse Korfbalschool, de clinic van Dilara en Kari van het JCC en alle reguliere trainingen die 
gewoon doorgang vonden. 
 
In juni was daar plotseling de mogelijkheid om toch in competitieverband tegen andere verenigingen uit te 
komen. In deze juni-competitie wisten GKV-OC C1, D1, D2 en F2 als eerste te eindigen. 
 
En zoals al gezegd hebben we dit seizoen gisteren met z'n allen op een fijne manier afgesloten. 
 
Tot slot willen we toch nog een paar groepjes extra in het zonnetje zetten. Namelijk al onze kinderen die bij 
elke activiteit massaal aanwezig zijn, en ten tweede, al onze coaches, trainers en begeleiders. Ook zij waren 
bijna iedere dinsdag,  donderdag of zaterdag aanwezig. Voor allen hartstikke bedankt! 
 
Tot in augustus wanneer we ons gaan voorbereiden op seizoen 2021-2022. 
De communicatie hierover volgt in de kanalen die jullie van ons gewend zijn. 
 
JTC GKV-OC 
Dennis, Gea, Jeffrey, Marja en Noel 
 
Op de volgende pagina een kleine foto impressie van de seizoensafsluiting. 

#joinateamofchampions                                     #GLNRBRGkorfbal 
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3 juli 
Achilles (A) F1 - GKV Ons Clubje F1 6 -  8 

Stichting Noabersport een feit! 
 
Dinsdag 29 juni jongstleden in Losser bij Notariskantoor Poppinghaus heeft Noabersport (een samenwer-
king van GVV Eilermark, Tennisverenging Glanerbrug, Omnisportvereniging Avanti Wilskracht en GKV Ons 
Clubje) een volgende stap gemaakt richting hun doelstelling. Na uitvoering onderzoek bleek een stichting 
de gewenste rechtsvorm te zijn voor Noabersport.  
 
De stichting heeft ten doel het verkrijgen, beheren, exploiteren en onderhouden van een multifunctioneel 
ontmoetingspark waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten, zich kunnen ontwikkelen, plezier kunnen 
hebben en kunnen presteren en vooral hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt 
of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 
 
Mogen wij u even voorstellen.: 
 
Het dagelijks bestuur (DB) van de stichting  
Het bestuurd wordt gevormd uit de volgende drie personen (v.l.n.r.): 
 
Voorzitter  : Johan Siebert (mede-eigenaar Siebert & Wassink) 
Secretaris  : Frank Soetekouw (voormalig vrz vd opgeheven  
      zwemafdeling Avanti) 

Penningmeester : Jeroen Huismeijers (directeur basisschool Schateiland) 
 
 
 
Het bestuur van GKV-OC wenst de leden van het DB succes met de 
uitvoering van de doelstelling van Stichting Noabersport. 

Algemene 

ledenvergadering 

 

Aan alle stemgerechtigde 

leden en belangstellenden,  

 

Het bestuur van de G.K.V. Ons Clubje nodigt u uit voor het 

bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering 
(seizoen 2020/2021) op vrijdag 17 September 2021, 
aanvang 20.00 uur, in onze kantine.  

 

Mocht u belangstelling hebben voor een bestuursfunctie (er 
is nog op z’n minst één belangrijke vacature in het be-
stuur ! ) of voor een andere functie in de vereniging (zie 
onze website ‘vacature’) of agendapunten willen indienen, 
dan kunt u dit vanaf heden tot 1 dag voor aanvang van de 
algemene  

ledenvergadering indienen bij het secretariaat( secretari-
aat@gkv-onsclubje.nl )  
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Eindelijk! 
 

De versoepelingen maken het weer mogelijk om een rommelmarkt te  

organiseren. Als vereniging zijn wij hier natuurlijk heel erg blij mee. 

Daarom wordt er op vrijdag 10 september 2021 weer een rommelmarkt 

gehouden bij ons clubgebouw aan de Ekersdijk 210 te Glanerbrug. 

 

Uiteraard is het net als voorheen mogelijk om spulletjes te komen  

brengen. Dit is alleen mogelijk op de donderdagavond en nadat er 

contact is opgenomen met Albert Jongedijk. Hij zal dan een moment  

regelen dat de spullen afgeleverd kunnen worden. 
 

Albert is te bereiken via 06 – 22 33 58 59. 


