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BodyAction

Bel voor een

gratis proeﬂes!

WEHL

Cardio-ﬁtness
Indoorcycling
Halter-training
Aerobics
Tube-training
Boksﬁt
Kids-aerobics

Circuit-training
Rugscholing
Herstel- training
Club-Yoga
Club-Power
Zumba
Streetdance

BodyAction
Sportcentrum
Beekseweg 21/29
7035 AV Wehl
Tel. 0314-682195
Mail: info@bodyactionwehl.nl
Website: www.bodyactionwehl.nl

Stationsstraat 2

B

7031 BP Wehl
Telefoon:
0314-681393
E-mail:
info@tenbrundelwonen.nl
Website:

www.tenbrundelwonen.nl

etrekt u een nieuwe woning, appartement

of gaat u verbouwen, bent u toe aan een
nieuwe inrichting? Wij kunnen u daarbij helpen.
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De bestuursleden van S.V. Kilder spreken in...

Het woordje van het bestuur
Na een bijzonder jaar waarin we als voetbalvereniging ons
100-jarig bestaan hebben gevierd, staan we nu weer aan
het begin van een nieuw “normaal” seizoen.

ouders/oudere leden gerealiseerd is voor deze groepen.
Voor de oudere teams zoeken we nog wel enkele leiders/
trainers.

In de afgelopen zomer hebben we verlichting geplaatst op
veld 2. Als vereniging zijn we erg blij met de mogelijkheden
die deze verlichting biedt. Door op alle drie velden
verlichting te kunnen gebruiken, kunnen we meerdere
ploegen tegelijkertijd laten trainen en kunnen doordeweekse wedstrijden naast de trainingen doorgang vinden.
Daarnaast kunnen we de veldbelasting beter spreiden met
de hoop dat hierdoor ook ons hoofdveld aan het eind van
het seizoen goed bespeelbaar blijft. De staat van ons hoofdveld werd de laatste jaren een steeds groter probleem.
Het veld was aan het einde van het seizoen een
knollenveld en goed verzorgd voetbal werd daardoor steeds
moeilijker. Hopelijk gaat de verbeterde veldbelasting op dit
punt resultaat opleveren en kan de staat van het veld aan
het einde van het seizoen geen reden meer zijn voor “hots
knots” voetbal. Naast het plaatsen van de verlichting, is er
in de zomer ook een net van acht meter over het veldje aan
de zijde van de Cedric Mardonstraat geplaatst.
Ballen zouden nu niet meer in de tuinen van de buren aan
de Cedric Mardon moeten komen. Op het dak van het
Kelrehuus kunnen nog wel ballen komen, maar dan
moeten de voetballers wel erg slecht kunnen voetballen
of een wedstrijdje hoog schieten houden. Ook zijn er eind
september rubbers geplaatst tussen de bevestigingen van
het hekwerk rondom het pannaveld. Hierdoor is er duidelijk
minder geluidsoverlast. Tot slot is er op veld 1 een nieuw
scorebord geplaatst. Op dit scorebord kan naast de stand
ook de tijd bijgehouden worden. Het scorebord is ons als
vereniging aangeboden door de OSCK en Zaal Teunissen
i.v.m. ons 100-jarig bestaan. Moge de teller aan de
linkerzijde van het bord vaak nodig zijn.

Ons eerste herenelftal komt dit jaar weer uit in de vierde
klasse. Gezien de resultaten van vorig jaar en het goede
spel in de eerste bekerwedstrijden zijn de verwachtingen
hooggespannen. De spelers hebben er zichtbaar zin in
en leggen voor zichzelf de lat hoog. We zijn benieuwd tot
welk eindresultaat dit gaat leiden. Ons eerste vrouwenelftal
heeft versterking gekregen vanuit vrouwen twee en zal in
de derde klasse haar klasse tonen. Ook hier is er
vertrouwen in een goed seizoen.

Met vertrouwen dat corona geen roet in het eten gaat
gooien, hebben wij ons als vereniging voorbereid op het
nieuwe seizoen. We starten dit jaar met zes herenteams
in plaats van vijf. De bezetting van de herenteams zal krap
zijn, maar gelukkig hebben we binnen de vereniging een
goede mentaliteit m.b.t. het helpen van elkaar. Naast de
zes herenteams hebben we ook dit jaar twee JO19 teams
die eventueel op de zondag ook bij kunnen springen. Bij de
dames spelen we dit jaar met twee vrouwen zondag teams
(vr1 en vr2) en twee vrouwen vrijdag teams (18+ en 35+).
Doordat er een grote groep jonge dames vanaf de
zaterdag naar de zondag zijn gekomen, verwachten we dat
de bezetting van de teams dit jaar voldoende zal zijn. Bij de
jeugd starten we dit jaar met twaalf teams en enkele mini’s.
Er zijn drie meiden elftallen (MO20, MO15 en MO13) en
negen jongens/gemengde teams. Met name in de jongste
leeftijden zien we een flinke groei en hebben we er enkele
teams bijgekregen. Fijn dat ook de nodige begeleiding door
6

S.V. KILDER
2022 | 2023

Binnen ons bestuur zijn er twee bestuursleden gestopt.
Marloes van Dillen en Marlou Schurink. Marloes heeft als
bestuurslid de kantinezaken behartigd en Marlou
functioneerde binnen ons bestuur als secretaris. Marlou en
Marloes bedankt voor jullie inzet binnen het bestuur en de
fijne samenwerking in de afgelopen jaren. Gelukkig hebben
we als bestuur drie nieuwe bestuursleden kunnen vinden.
Luuk Geurts zal de taken van Marloes gaan overnemen
en Robin Baakman die van Marlou. Martin Thus zal als
bestuurslid accommodatie gaan fungeren. Deze bestuursfunctie was tot op heden vacant en met de invulling
hiervan is ons bestuur compleet. De drie nieuwe bestuursleden stellen zich op de volgende pagina even voor.
Als bestuur zijn we blij dat we onze vacatures hebben in
kunnen vullen met deze drie mannen. We hebben
vertrouwen in een goede samenwerking en wensen de drie
nieuwe bestuursleden veel succes toe. Rest ons om alle
teams, begeleiding, vrijwilligers en supporters een
heel mooi seizoen toe te wensen met sportieve en sociale
hoogtepunten.

Koen Seegers,
namens het bestuur

LUUK GEURTS

MARTIN THUS

ROBIN BAAKMAN

Ik ben Luuk Geurts en 36 jaar oud.
Ik woon samen met mijn vriendin
Ilona en onze twee dochters Tessel en
Fenne en wij wonen aan de
Zinderberg in Kilder. Inmiddels werk ik
alweer ruim dertien jaar bij Gebroeders
van Beek in Wehl. Dit bedrijf is onderdeel van de Van Beek Group welke
bestaat uit meerdere pakstations waar
eieren verpakt worden voor supermarkten en enkele eierverwerkingsbedrijven waar ei-producten voor de
levensmiddelenindustrie
gemaakt
worden. Ook koken en verven wij
eieren, maar dit gebeurt uitsluitend
in Duitsland. Ik ben al van jongs
af aan lid van S.V. Kilder (denk
vanaf 5 of 6 jaar ofzo) en voetbal
momenteel in het 2e elftal. Tot slot
hoop ik een zinvolle bijdrage te
kunnen leveren aan het mee helpen
besturen van deze fantastische club.

Ik ben 62 jaar. Gehuwd met Tiny.
Woon met Tiny aan de Koksgoedweg in Wehl. Samen hebben we
drie kinderen, Sander, Jeanine en
Inge. Sander, Tiny en ik runnen
gezamenlijk ons boerenbedrijf aan de
Broekstraat 1. Ik ben afgelopen
ledenvergadering gehuldigd met mijn
50-jarig lidmaatschap. Na eerdere
bestuursfuncties in het bedrijfsleven
en de politiek ga ik nu een nieuwe
uitdaging
aan.
Besturen
en
verantwoording dragen bij een
sportclub is toch wat anders dan
bedrijf en politiek. Met name het
werken met vrijwilligers spreekt mij
aan. Doordat Sander ons bedrijf
voortzet, ben ik ook wat vrijer in
mijn daginvulling. Ik heb er zin in.

Ik ben 33 jaar oud. Woonachtig in het
pittoreske de Heurne. Samen met
mijn vriendin Shanna en twee
kinderen (Sam en Liese) en als
alles goed gaat komt er in maart nog
één bij. In het dagelijks leven rommel
ik wat aan bij Interconcept (een
bureau voor de fysieke leefomgeving
in ‘t Harde). Voor interconcept ben ik
bezig voor de gemeente Almere met
bestemmingsplannen, omgevingsplannen en een stuk vergunningverlening. Ik ben al vanaf mijn vijfde lid
bij S.V. Kilder en op dit moment rijd
ik nog graag drie keer in de week op
en neer om te voetballen bij Kilder 1.
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Ja,
u krijgt
persoonlijk
advies
Bel v
een afs oor
of kom praak
langs.

Kemperman Verzekeringen

Beatrixplein 1
7031 AJ WEHL
T 0314 - 68 41 41
E info@kempermanverzekeringen.nl
I www.kempermanverzekeringen.nl

Bestratingsbedrijf
______________________________________________________________________

Bisselink v.o.f.
Erfverhardingen
Toegangswegen
Sierbestrating
Machinaal straten
Hoofdstraat 33
7035 AJ Kilder
Tel; 0622202104
Bisselink ; bestratingen@live.nl
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De nieuwe Tolkredactie
Aan het eind van vorig voetbalseizoen (2021/2022) zijn helaas drie redactieleden van clubblad de Tolk gestopt.
Na een paar fantastische jaren hebben we afscheid moeten nemen van Jos Majoor, Anne te Kaat en
Werner Redlich. Zij hebben zich jarenlang op verschillende manieren ingezet voor de Tolk. Versterking van de
Tolkredactie was dus hard nodig. In de afgelopen maanden zijn wij hard op zoek gegaan naar nieuwe vrijwilligers.
En dat is gelukt! Om de continuiteit, diversiteit en creativiteit te behouden, hebben de huidige redatieleden
(Eline Heijmen-Hietkamp, Inge Berendsen en Esmee Lucassen) een nieuw team kunnen samenstellen.
Vanaf heden mogen wij Rick Wassink, Hanna Krus, Rien de Zeeuw en Huub Klaassen verwelkomen!
Dankzij hen kunnen we door met de Tolk en heel Kilder drie keer per voetbalseizoen voorzien van een mooi clubblad.

De Tolkredactie
Rien de Zeeuw
Hanna Krus
Rick Wassink
Eline Heijmen-Hietkamp
Esmee Lucassen
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Tekstredacteur
Inge Berendsen

Fotograaf
Martine Evers

Sponsorcommissie De Tolk
Huub Klaassen

Contact
tolkredactie@gmail.com

HANNA KRUS
Ik ben Hanna Krus en ik voetbal al zo’n 13 jaar bij Kilder. Ondanks dat ik nu geblesseerd ben probeer ik toch actief te blijven
binnen mijn team en de club. In het dagelijks leven ben ik student Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit en
heb ik daarnaast nog een bijbaantje. Ik kom sinds kort meekijken bij de Tolk en hoop in de toekomst van groter belang te kunnen
zijn om dit clubblad in stand te houden.

RICK WASSINK
Mijn naam is Rick Wassink en voor veel mensen een bekend gezicht in Kilder.
Naast dat ik activiteiten organiseer voor de jeugd, ben ik trainer/leider van de
JO14-1 en Vrouwen 2. Als beroep ben ik vakdocent gym voor de groepen 1 t/m 8
op de basisschool in Kilder. Dit combineer ik met een basisschool in Arnhem. Voor
de Tolk zal ik me vooral bezighouden met verhalen van/over de jeugd.

HUUB KLAASSEN
Mijn naam is Huub Klaassen, geboren en getogen in Kilder. Ik ben getrouwd en
heb twee kinderen en ben trotse opa van twee kleinkinderen. Ik ben voor het
eerst in aanraking gekomen met S.V. Kilder tijdens de voorbereiding voor de
koninklijke onderscheiding voor mijn broer Gerard. Na zijn overlijden is er weer
contact geweest met het bestuur, met als hoogtepunt het emotionele afscheid
op sportpark De Tol. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen wilde ik de club
graag ondersteunen. Ik zit nu in de sponsorcommissie en ik sluit aan bij clubblad
de Tolk voor sponsorzaken. Ik hoop op een prettige tijd bij deze warme club.

ESMEE LUCASSEN
Ik ben Esmee Lucassen. Mijn roots liggen in Kilder, maar inmiddels woon ik alweer een paar jaar in het mooie centrum
van Doetinchem. Doordeweeks werk ik als projectmanager bij Internetvisie, een marketing- en communicatiebureau. In
het weekend ben ik vaak te vinden op sportpark de Tol. Je vindt mij in het veld als verdediger, naast het veld als supporter
of in de kantine voor de “derde helft” ;) Al vijf seizoenen lang mag ik de Tolk in elkaar zetten en er elke keer weer een
“kunstwerk” van maken. We krijgen vaak leuke reacties, daar doen we het voor! Daarom ben ik ook erg blij dat we een
nieuwe Tolkredactie hebben kunnen samenstellen, zodat de Tolk nog vele jaren kan voortbestaan.

ELINE HEIJMEN-HIETKAMP
Mijn naam is Eline Heijmen-Hietkamp. Oorspronkelijk kom ik uit Kilder, maar ik woon nu in Zutphen samen met Michel en ons
zoontje Noud. In het dagelijks leven werk ik als verpleegkundige op de poli MDL van Gelre Ziekenhuizen. Ik speel als centraal
verdediger bij Vrouwen 1 en ondertussen is dit alweer het vijfde seizoen dat ik in de Tolkredactie zit. Over het algemeen ben
ik vaak het aanspreekpunt en schrijf ik artikelen. Heel fijn dat er nieuwe redactieleden bij zijn gekomen om er samen weer een
tof club-/dorpsblad van te maken dit seizoen!

INGE BERENDSEN
Mijn naam is Inge Berendsen, geboren in Beek, getrouwd met Aloys Berendsen
en zo al heel lang geleden in Kilder terechtgekomen. Ik werk met veel plezier op
basisschool Laetare in Kilder. In het voetbalseizoen 2017 - 2018 was de
toenmalige Tolkredactie op zoek naar versterking. Aangezien ik graag lees en als
juf goed overweg kan met een rode pen ;), heb ik me destijds aangemeld om de
stukken te controleren voor ze geplaatst worden. Inmiddels zijn er al vele teksten
bij me langsgekomen en heb ik zelf ook een aantal artikelen geschreven in
voorgaande Tolken. Erg leuk om samen zo’n mooi blad te maken!

RIEN DE ZEEUW
Hallo, mijn naam is Rien de Zeeuw. In de laatste Tolk van het vorige jaar stond een oproep om nieuwe mensen aan de redactie
van de Tok toe te voegen. Want een aantal ervaren leden zouden er mee stoppen. Dat leek me wel wat en ik heb me aangemeld.
Vooral ook omdat ik het leuk vind om te schrijven. Het team heeft me prima opgevangen en ik heb inmiddels ook al ervaren hoe
zij te werk gaan. Nou, daar moet ik nog aan wennen hoor. De redactie werkt superefficiënt en snel en heeft aan een half woord
genoeg in de Tolk-app. Ik mag daar nog wel een tandje bijzetten, maar het komt goed!
Nog iets over mijzelf, want dit is per slot van rekening een voorstel stukje. Ik ben 67 jaar, gepensioneerd dus. Maar sinds een paar maanden werk ik twaalf uur per
week in het Weerdje in Doetinchem. Daar ben ik gastheer voor de daar verblijvende Oekraïners. Daarnaast rijd ik elke vrijdagmiddag op de buurtbus, die ook door
Kilder komt.Sinds een kleine twee jaar wonen mijn vrouw Marian en ik in Kilder. Samen hebben we maar liefst tien kleinkinderen waar we trots op zijn en die ons ook
wel van de straat houden. Als ik tijd over heb dan lees ik graag of ben ik bezig met stamboomonderzoek. Ook werk ik graag aan mijn website en luister bij voorkeur
naar klassieke jaren-zeventig muziek.
We zijn allebei onder de indruk van de hechte gemeenschap in het dorp. Als nieuwkomer word je hartelijk ontvangen, zo is onze ervaring. S.V. Kilder speelt in Kilder
een belangrijke rol. En ik hoop dat ik in de redactie hier een bijdrage aan kan leveren.
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RUBRIEK

De kleedkamer van... S.V. Kilder Vr

In het vorige seizoen trapten we af met de rubriek “In de
kleedkamer van…”. Daarvoor schoven een paar heren
van het eerste elftal achter hun laptop (we zaten immers
in lockdown) en stelde ik hen vragen, waardoor we het
team op een andere manier leerden kennen. De rubriek
werd enthousiast ontvangen door de Kildenaren. Daarom
besloten we de rubriek door te zetten. Dit keer schoven op een donderdagavond Marloes van Dillen, Kaylie
Lucassen, Marlou Schurink en Aukje Geurts aan tafel in
de kantine. In deze editie van ‘In de kleedkamer van…’
representeren zij de dames van S.V. Kilder vrouwen 1.
Deze fanatieke voetbalsters zijn al jaren onderdeel van
het eerste dameselftal. Zij weten wel het een en ander op
tafel te gooien.
Geschreven door: Esmee Lucassen (ook speelster bij het eerste dameselftal)

Als ik zeg “In de kleedkamer van S.V. Kilder dames 1, dan zeggen
jullie…”
Je zou denken dat na deze vraag de dames losbranden.
Maar niets blijkt minder waar. Het blijft een paar ogenblikken stil. Onderling kijken ze elkaar aan. Ze zijn in
afwachting van elkaar, want wie trekt als eerst haar mond
open? Het is Aukje die nonchalant de eerste opmerking
in de groep gooit. “Er komt niet zo heel veel bijzonders
in mij op eigenlijk, we zijn best rustig.” Daar nemen wij in
deze rubriek natuurlijk geen genoegen mee. In het vorige
interview met de heren kwam de boetepot boven tafel en
hoorden we dat de derde helft goed wordt gevierd door
de mannen. Regelmatig zijn de speelsters van vrouwen
Kilder 1 ook goed vertegenwoordigd in de kantine. Op
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donderdagavonden wordt er door de meerderheid een
drankje gedaan in de kantine en zetten we het
barpersoneel aan het bakken. Bij een drankje horen
bitterballen en kaasstengels. Na de opmerking van Aukje
volgt Marlou: “Het nieuws en de roddels in Kilder krijg ik
vaak te horen in de kleedkamer.” Kaylie: “Ja, er worden
wel eens zoetsappige roddels gedeeld in de kleedkamer!”
Hoe is dit elftal tot stand gekomen?
“Het eerste dameselftal bestaat uit een doorstroom vanuit
de jeugd, maar we hebben inmiddels ook wat dames die
eerst bij andere clubs hebben gespeeld”, aldus Aukje.
Marloes vult aan: “We hebben inderdaad door de jaren
heen wat dames van andere clubs bij ons team mogen
verwelkomen. Die komen dan via een speelster van
ons bij S.V. Kilder terecht. Toen ik jaren geleden bij het
eerste elftal begon, waren het vooral dames die in Kilder
woonden. Dat is dus inmiddels niet meer zo.” Zo sloten
de gezusters Giesen uit Wehl zich jaren geleden bij S.V.
Kilder aan. Marlou volgde vanuit FC Gelre. Lisa besloot
V.V. Doetinchem achter zich te laten en Mariëlle en Lieke
zeiden gedag tegen DZC. Inmiddels hebben we ook een
keeper die bij meerdere clubs onder de lat heeft gestaan.
Er zijn ook wat ééndagsvliegen geweest. “Marlou, jij bent
er nog steeds, dus je houdt het goed vol bij ons!”, zegt
Kaylie lachend. Marlou: “Haha, het duurt ook even voor
je alle familiebanden in Kilder begrijpt. Iedereen lijkt wel
familie van elkaar. Dus als er weer een nieuwtje of roddel
wordt gedeeld in de kleedkamer, dan duurt het even voor
ik die roddels begrijp.”

er Vrouwen 1
In ieder team zijn er wel bijnamen. Geven jullie elkaar ook bijnamen?
Esmee: “Er is soms geen ontkomen aan om bijnamen
te gebruiken binnen het team. Zo hebben we diverse
seizoenen gespeeld met een Marlou, Marloes, Jalou en
Marlies in de verdediging. Probeer maar eens te
communiceren in het veld en direct de goede naam
te roepen. Dat gaat nog wel eens mis. Op dit moment
hebben we twee Eline’s in het veld staan, Eline Koster en
Eline Hietkamp. Eline Hietkamp noemen we Hietje. De
bijnaam van Eline Koster is Els, maar daar moet het team
nog even aan wennen.” Aukje: “Esmee noemt Elke vaak
Elkie. Maar dat klinkt in het veld vaak als Aukje…, heel
verwarrend.” Marlou volgt: “Daarnaast heeft Noëlle de
bijnaam Nollie, wat dan weer verwarrend kan zijn met
Annie.” Ook de trainer van het elftal, Ton Wiggers, neemt
de bijnamen regelmatig over of gooit er zelf één in de
groep. Aukje: ”Ton noemt Esmee tegenwoordig Es, dus
dat gebruiken wij ook maar. Verder zijn er niet echt bijnamen.”
Is er een rolverdeling onder de spelers in de kleedkamer?
Kaylie, op dit moment aanvoerster van het team, vertelt:
“Er is geen rolverdeling in de kleedkamer, iedereen doet
wel eens wat. De één soms wat meer dan de ander.”
Aukje: “Na de wedstrijd is Esmee altijd degene die de
trainingspakken vouwt. Daarnaast zijn Esmee en Kaylie
altijd als eerste op het voetbalveld op zowel zondagen
als trainingsavonden. Dus die pakken vaak de spullen en
zetten het klaar.” Tussen de roddels en nieuwtjes door
wordt er ook muziek gedraaid in de kleedkamer. De
muzieklijst van de kantine (Aukje’s favoriet) klinkt dan
door een bescheiden muziekbox. Maar het brengt wel
sfeer. Marloes: “We hebben wel specifieke gangmakers
in het team die er een feestje van kunnen maken.”
Regels in de kleedkamer zijn er niet. Er is geen boetepot
zoals bij het eerste elftal van de heren. Marloes: “We
kunnen wel zo’n boetepot gaan invoeren. Dat je geld
inlegt wanneer je bijvoorbeeld te laat bent?” Aukje, die
altijd als laatste van het team, maar nét op tijd het sportpark opkomt, begint te lachen: “Dat dacht ik niet! Laten
we dan een boete zetten op het missen van een training,
want ik ben altijd aanwezig!”
Zijn er spelers die bijzondere rituelen hebben in de kleedkamer?
Over deze vraag moesten de dames goed nadenken.
We spelen al jaren met elkaar, dus die rituelen worden
gewenning. Toch zijn er wel een paar rituelen of
handelingen die worden uitgevoerd omdat dit geluk zou
brengen bij een wedstrijd. Marloes: “Kaylie is voor de
wedstrijd altijd druk met allerlei smeerseltjes of met haar
sokjes.” Aukje: “Dan heb je Joy, die altijd voor de
wedstrijd gebruik maakt van de dampo. Naast de geur
van dampo komt de haarlaklucht je ook tegemoet
wanneer je de kleedkamer betreedt.” Aukje vervolgt:
“Eline Hietkamp moet persé kauwgom voor een wedstrijd,

want anders is er paniek! En zij draagt, net zoals Esmee,
haar ‘geluks-ondergoed’ bij een wedstrijd.” Ook Lisa
voetbalde lange tijd bij uitwedstrijden met haar Achterhoekse sokken aan. Dat zou volgens haar geluk brengen.
Kaylie vervolgt: “We hebben ook dames die veel sieraden
dragen. Om dat allemaal af en weer om te doen, is een
hele klus!”

Hoe zijn jullie als team buiten het veld?
Marlou: “Er zijn op donderdagavond en zondag altijd wel
dames die de kantine ingaan. Op die momenten staat
de tafel vol met onder andere kaasstengels, bitterballen,
fris, wijn of Liefmans-biertjes.” Kaylie: “Een shoutout naar
het barpersoneel en Marcel Lanke natuurlijk!” De meeste
kantineavonden op donderdagavond eindigen nog voor
middernacht, maar soms zit er een uitschieter tussen.
Dan sluiten de dames diep in de nacht de deur achter
zich. Aukje: “We hebben ook een feestcommissie, daar
zitten Joy, Kaylie, Esmee, Marloes en ik in. We initiëren
en regelen avondjes uit, zoals de kermis, carnaval of
een avondje Sequoia. Daarnaast hebben we jaarlijks hét
weekendje weg in januari.” Kaylie en Esmee lachend:
“Ja, over die weekenden willen we niet teveel uitweiden.
Dat lijkt ons beter.”
Daarnaast zijn we vorig jaar ook met het team op
trainingsweekend naar Ameland geweest, een initiatief
van trainer Ton. Daar werd lekker voor ons gekookt door
de vrouw van Ton, hebben we getraind in onze grote
achtertuin en moesten we ploeteren in het zand. Op de
eerste avond werden de drankjes, onder protest van het
team, al bijtijds weggehaald door Ton. Echter maakte hij
deze actie de tweede dag goed. Het team had de rest
van het weekend vrij en kon nog genoeg van alle
versnaperingen en het eiland genieten!
Aan het einde van dit interview, inmiddels tikt de klok bijna voorbij
tienen op dé donderdagavond, vroeg ik de dames of zij nog iets kwijt
willen in deze rubriek.
Een duidelijk en concreet antwoord volgt vanuit de groep:
“Nee, eigenlijk niet. Het is tijd voor kaasstengels.”
S.V. KILDER
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Zi e Zo
PRAKTIJK
REMEDIAL
TEACHING

Haal het beste uit jezelf!
Wil je extra ondersteuning of structuur bij je schoolwerk?
Ik help je graag met huiswerkbegeleiding.
Zo blijf je goed bij en kun je vragen stellen over de
lesstof en ik kan je studievaardigheden aanleren.
Hierdoor ervaar je minder stress, heb je meer vrije tijd
en haal je betere resultaten op school.
PRAKTIJK ZIEZO
Mayke Ambting - Lindeboom 3 - Kilder
06 21 95 23 32 - praktijkziezo.nl

EXTRA HULP BIJ:
• Huiswerkbegeleiding
• Lezen, spelling en schrijven
• Dyslexie
• Rekenen en dyscalculie
• Cito-training
• Sociaal-emotionele problemen
• Faalangst

14
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Wat beweegt jou?
Deze vraag stellen wij graag als eerste! Omdat we willen
weten wat jou drijft. We zijn benieuwd waarom je ooit met je
onderneming begon. Welke dromen en doelen je najaagt. Buiten
dat het leuk is om te weten, helpt het ons om een gedegen advies
neer te leggen en kansen te pakken.
Wij adviseren al jaren met succes het regionale midden- en
kleinbedrijf, vrije beroepsbeoefenaars en non-profitorganisaties.
Met ruim zestig adviseurs en vakspecialisten, verdeeld over drie
vestigingen (Doetinchem, Warnsveld en Didam).
Bekijk onze
jubileum-pagina:

Al 50 jaar in beweging en een
vertrouwd gezicht in de regio

kabaccountants.nl

dextron
PERSONEEL
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JO07-1

JO08-1

Achterste rij: Nena Wittenhorst (trainster/leidster), Glenn te Kaat, Tess Bulsink, Lize Kremer
Voorste rij: Pleun te Kaat, Sanne Reintjes, Lucas Teunissen
Niet op de foto: Guus van Schriek, Jules Sanders, Freya Ivan, Sten Cijs, Noa Gerritsen, Stephan Cijs (trainer/leider),
Rudolf Gerritsen (trainer)

Achterste rij: Arwen Cohen (trainster/leidster), Fenne Mokkink, Stijn Teunissen, Guus te Kaat, Mats Stienezen,
Tijs Schepers, Beau Horsten (trainster/leidster)
Voorste rij: Jack Garretsen, Sicco van Vliet, Noah Pedro
Niet op de foto: Stephan Cijs (trainer), Kevin Schepers (leider)
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Achterste rij: Yara Nibbeling (trainster/leidster), Luuk Bulsink, Liam Rosendaal, Roos Kremer, Bente Volkers,
Joep van Schriek, Rik Schepers (trainer/leider)
Voorste rij: Thijs Reintjes, Faye Otten, Abe Schepers

Achterste rij: William Mokkink (trainer/leider), Kian Vermeulen, Siem Mokkink, Lex Tiemessen, Brent Stienezen,
Noud Gerritsen, Rinke Schepers-Giesen (trainster/leidster)
Onderste rij: Maud Schepers, Bram Volman, Vince Vermeulen

JO09-1

JO10-1

S.V. KILDER
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JO12-1

MO13-1

Achterste rij: Emiel Stienezen (trainer/leider), Dean Bleekman (trainer), Erik Bleekman (trainer/leider)
Middelste rij: Rick Welling, Mitch Wezendonk, Jurrian Bulsink, Ties Stienezen, Louise Garretsen, Harm Wezendonk
Onderste rij: Evi Burgers, Mika Rosendaal, Stijn Pere, Floor Kniest, Rens Otten

Achterste rij: Lizzy Kock (trainster/leidster), Eva van Ampting, Dewi von der Linden, Joëlle Tiemessen, Lauren Aaldering,
Iris Jansen, Laura Straub
Voorste rij: Yse Ellmann, Romée Vermeulen, Marije Bloemendaal, Hilde Seegers, Silke van Hal
Niet op de foto: Lisette Giesen (leidster), Robbie Jansen (trainer/leider)
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Achterste rij: Martin van der Kaa (leider), Tygo Schenkel, Guus Nas, Gijs Steenbreker, Pepijn Tiecken, Rick Wassink
(trainer/leider), Silas Rosendaal, Jan Ratering, Lenn Burgers, Bas Tiecken (trainer)
Voorste rij: Bram Smits, Lennaert Lucassen, Nima Kremer, Kay van der Kaa,
Lois Wezendonk, Dyon Sterk, Brent Leisink

Achterste rij: Nienke Hendriks (trainster/leidster), Kim Steenbreker, Marlies Klijn, Jolijn Bloemendaal, Merle Aaldering,
Femke Lamers, Sam Wittenhorst, Tooske Jansen, Indy Rosendaal, Maud Ruesink, Eline Koster (trainster/leidster)
Voorste rij: Britt Willemsen, Fenne Smits, Fenke Giesen, Julia Schurink, Suze Wagelaar, Maud Stienezen, Lieke Gerritsen

JO14-1

MO15-1
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JO17-1

Achterste rij: Niels Lucassen, Timo Koenders, Wesley ter Horst, Jimi Kremer, Jaap Nas, Luuk Bremer, Jesse van Hoef,
Kevin ter Horst (trainer/leider)
Voorste rij: Joep Tiemessen, Stan Pere, Joey Bouwman, Bas Balduk, Declan Mariët, Stijn Tiemessen
Niet op de foto: Mike Wullink, Rens Lucassen, Sem Giesen, Stef Geurts (trainer/leider), Aloys Berendsen (trainer/leider)

JO19-1

Achterste rij: Juan Berendsen (grensrechter a.i.), Mas Elshof, Willem Gerritsen, Milan Kremer, Sam Vermeer,
Rens Kraaijevanger, Vincent Moreu, Niels Klein Nagelvoort, Pepijn Cohen, Joris van Moerkerk (trainer/leider)
Voorste rij: Jeroen van Remmen, Jasper Vriesema, Bram Arts, Dean Bleekman, Joep Derksen, Dymas Otten, Thom
Wagelaar
Niet op de foto: Dirk Schlief, Erik van Battum (trainer), Jos Wanders (leider)
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Achterste rij: Erik van Battum (trainer/leider), Ties Koops, Koen Seegers (leider), Léon Lamers, Donny van der Spoel,
Teun Nas, Jack van Battum, Senne Meijer, Joris van Moerkerk (trainer)
Voorste rij: Hugo Wagelaar, Rijk van der Kaay, Jari Wittenhorst, Dave Egging, Wouter Seegers,
Sven Gerritsen, Lucas Tiecken

JO19-2

Niet op de foto: Stijn Lucassen, Finn Jansen

Achterste rij: Lynn Lanters, Ann Ratering, Lente Hartjes, Delie Hartjes, Yana Raayman, Marie de Rooi,
Dennis Raayman (leider)
Voorste rij: Anouk Nijland, Laura Klijn, Nena Wittenhorst, Neda Raayman, Marit von der Linden

MO20-1

Niet op de foto: Ingeborg Banning, Lisa Welling, Rick Wassink (trainer), Patrick Ratering (grensrechter),
Wilfried Lanters (grensrechter)
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KILDER 1
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Achterste rij: Leon van den Boom (leider), Eve
Stef Geurts, David van Beek
Middelste rij: Herman Geurts (leider), Wim Luc
Robin Hietkamp, Jeroen Westerhof, Mike Baak
Voorste rij: Marco Rou (trainer), Bas Kluitman,
Mike Clephas (assistent trainer)
Niet op de foto: Lennart Lanters

ider), Evert Krüs, Lars Strikkeling, Robin Baakman, Jesse Nibbeling,

, Wim Lucassen (grensrechter), Wouter Krüs, Douwe Geurts,
Mike Baakman, Milan van Ampting, Jur Lucassen, Lucas ter Maat
Kluitman, Jari Jansen, Zen Verheij, Ids Elshof, Maarten Cohen,

S.V. KILDER
2022 | 2023

23

VR 1

Achterste rij: Esmee Lucassen, Marloes van Dillen, Kaylie Lucassen, Aukje Geurts, Lisa Gerritsen, Marlou Schurink,
Anne te Kaat-Renting, Selma Werkman, Ton Wiggers (trainer)
Voorste rij: Lieke Meijer, Joy Lucassen, Elke Strikkeling, Jantien Derksen, Roebie Engelen, Eline Koster, Mariëlle Peters
Niet op de foto: Noëlle Breukink-Giesen, Eline Heijmen-Hietkamp

KILDER 2

Achterste rij: Mex Hartjes, Nick Janssen, Dylan Severs, Alex Rissewijck
Middelste rij: Dion Teunissen (grensrechter) Douwe Geurts, Tim Bulsink, Sebastiaan Roos, Stephan Cijs, Joris van
Moerkerk, Mike Baakman, Mike Clephas (trainer)
Voorste rij: Juan Berendsen, Luuk Geurts, Stef Geurts, Roy Balduk, Peter van Dillen, Jordi te Kaat, Luuk van Dillen
Niet op de foto: Rick Wassink, Vincent van Londen
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Achterste rij: Anna Seegers, Isa Putman, Milou Moreu, Fleur Geurts, Linde Kraaijvanger, Myrthe Hollander, Lizzy Kock,
Marlieke Essink, Terra Bulsink
Voorste rij: Rick Wassink (trainer/leider), Beau Horsten, Teddie Engelen, Romy Keuben, Suzan Jansen, Mendy Baars,
Jill Reulink, Tess Wittenhorst, Anne-Marieke Tjooitink (leidster)

VR 2

Niet op de foto: Hanna Krüs, Nikki Buijs, Lotte Nijland

Achterste rij: Mick Hunting, Milan Kremer, Willem Krüs, Mark Nijhoving, Lars Derksen, Rik Nijhoving, Pim van Londen,
Twan Evers, Mylan ter Vrught
Voorste rij: Dean Bleekman (leider), Mark Jansen, Dio Mulling, Teun te Pas, Mees Duiverman, Nils Kraaijvanger,
Jari Wittenhorst, Jeroen Klaassen, Rick Lanters (leider)

KILDER 3

Niet op de foto: Bart Bles, Jonas Lanters, Rick von der Linden, Jos Seegers, Jimmy Siebes, Dennis Wanders
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KILDER 4

Achterste rij: Mario te Kaat (leider), Martijn Lucassen, Ron Geurts, Kars Geurts, Bart Evers (leider)
Middelste rij: Roger Lucassen, Arjan Ellmann, Lex Verkerk, Kevin de Jong, Sylvan Jansen, Joost Volkers,
Mark van Dillen
Onderste rij: Wiljan Ellmann, Jan-Willem Veenink, Pim Elshof, Virgil de Koning, Rob Reijers, Sander Lucassen,
Marcel Lucassen
Niet op de foto: Valentijn Jansen

KILDER 5

Achterste rij: Lars Derksen, Ivo van den Boom, Rik Strikkeling, Dylan Severs, Pepijn Cohen, Ruurd Riewald
Middelste rij: Siem Derksen (leider), Arjan van den Boom (grensrechter), Willem Krüs, Sven Arnts, Jurriaan Roos,
Julian Lamers (leider)
Voorste rij: Joris van Moerkerk, Jeroen Klaassen, Sven Rosendaal, Nick Lucassen, Bart Geurts, Marchano Jansen,
Rick Wassink
Niet op de foto: Dennis Elshof, Twan Evers
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Achterste rij: Harrie Lanters, Laurens Krüs, Sander Thus, Dion te Kaat
Middelste rij: Sam Vermeer, Herman Geurts, Patrick Jansen, Frank Rutjes, John Engelen (leider), Theo Krüs,
Bennie Geurts, Arthur Cohen

KILDER 6

Onderste rij: Aloys Berendsen, Mark Willemsen, Jos Wanders, Freek Giesen, Clemens Krüs, Wilco Derksen,
Remco Röttger
Niet op de foto: Edwin Cohen

Achterste rij: Myrthe Gertsen, Manon Lucassen, Frederique Assendelft
Onderste rij: Eline Hendriks, Nienke Hendriks, Femke Renting, Sanne Kloppenburg

VR 18+

Niet op de foto: Vera Kloppenburg
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VR 30+

Achterste rij: Wendy Eskes, Ilse van den Dikkenberg, Elke Sennoma, Chantal Gerritsen, Astrid Sennoma,
Carel van de Boom (trainer)
Voorste rij: Connie Schepper, Ellen van Dinther, Marlies Volkers, Hanneke Ronhaar, Saar Wassink
Niet op de foto: Simone Jansen, Lobke Sanders, Marieke Smits

Wij leveren complete installaties voor ontstoffing, luchtreiniging en pneumatisch transport
Technieken voor o.a.:
 Ontstoffing van productieruimtes (MAC)
 Reduceren van geuremissies (NER)
 Reduceren van stofemissies (NER)
Componenten die wij o.a. kunnen leveren:
 Natfilters
 Droogfilters
 Cyclonen
 Gaswassers
 Naverbranders
Natfilter met slibtransporteur

Projecten kunnen turn-key worden uitgevoerd
Wij garanderen de emissie & grenswaarden
Engineering, bouw en onderhoud in eigen beheer

Natfilter met gaswasser
gecombineerd

Hoogrendement multi-cycloon

Mesys Industrial Air Systems BV
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Molenstraat 27, 6914AC Herwen

www.mesys.nl

+31 (0) 316 248744

Info@mesys.nl

WINKEL & WEBSHOP

RUIM ASSORTIMENT

SCOOTERS, MOTOREN
EN ACCESSOIRES
MAAR OOK ONDERHOUD,
REPARATIE, SCHADEHERSTEL
& IN- EN VERKOOP

SCAN MIJ &
BEZOEK DE WEBSITE

MOLENWEG 27 |
(GLD) | MOLENWEG 27 | 7055 AV | (0315) 24 22 00
7055 AVHEELWEG
| HEELWEG
(GLD)
INFO@RIKKERSSCOOTERSENMOTOREN.NL | WWW.RIKKERSSCOOTERSENMOTOREN.NL
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Wilt u adverteren in
de Tolk?
Voor meer informatie
mail naar:
tolkredactie@gmail.com
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Een nieuw scorebord
voor S.V. Kilder
Als OSCK proberen wij ieder jaar weer een zinnige bijdrage te leveren aan de
vereniging middels de Euro Toto. Zo hebben wij in het verleden bijvoorbeeld
bijgedragen aan nieuwe scheidsrechtertenues en een veegmachine.
Ter gelegenheid van het 100(+2) jarig bestaan van S.V. Kilder hebben we
besloten om het scorebord te vernieuwen. Dit hebben we gedaan in samenwerking
met Zaal Teunissen, waarmee we na een lange avond ‘vergaderen’ tot een mooi
akkoord zijn gekomen. Het eindresultaat is onthuld voor aanvang van de bekerwedstrijd tegen Doetinchem en is te bewonderen op de foto’s en natuurlijk in
real life op het sportpark.

Namens de OSCK
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Terug van weggeweest!

Mike Clephas e
S.V. Kilder is niet onbekend voor je, wat heb je in het verleden
hier al gedaan? En hoe ziet jouw voetballoopbaan er tot nu toe
uit?
In 2012 ben ik begonnen als keeper bij Kilder 1 en ik heb
ook nog een seizoen bij Kilder 2 gekeept. Vroeger ben ik
bij SDOUC als veldspeler begonnen en dit heb ik tot de
C-junioren gedaan. In de B ben ik begonnen met keepen,
waarna ik vervolgens ben doorgestroomd naar de selectie
van het 1e elftal. Eigenlijk ben ik daar altijd tweede keeper
geweest en toen er een eerste keeper bij GWVV werd
gezocht ben ik daarheen gegaan. Via Wilhard Knipscheer
(oud-trainer Kilder 1) ben ik destijds bij Kilder terechtgekomen en ben ik ook tegelijk met hem gestart bij S.V.
Kilder. In totaal heb ik hier zes jaar gekeept. Een oogvirus,
waardoor ik mijn lenzen tijdens het voetballen niet meer in
kon, was uiteindelijk de druppel om in 2018 te stoppen.
In 2020 brak Zen Verheij (keeper van het huidige eerste
elftal) zijn pink op een dinsdagavond met een training en
werd ik weer benaderd of ik niet tijdelijk opnieuw onder de
lat wilde staan. Ik ging overstag en op woensdag werd ik
door de KNVB gerechtigd om weer te spelen. Maar vanaf
die donderdag ging alles op slot in ons land door covid.
Een rentree is er toen dus niet meer van gekomen.

Danny Karsten
Foto’s door Martine Evers

Danny Karsten en Mike Clephas, geen onbekende
namen voor ons. Beide heren zijn namelijk weer terug
op het oude nest! Wat ons betreft interessant om te
horen wat hen terugbrengt bij onze club en wat hun rol
is voor dit seizoen binnen S.V. Kilder. Wij gingen met
hen allebei afzonderlijk in gesprek hierover.
Danny, wil jij jezelf eens voorstellen?
Ik ben Danny en ik woon in Gendringen samen met
mijn vrouw Corine (ook oud-speelster van Kilder
Vrouwen 1) en onze zoon Jip van negen en dochter
Lotte van zeven. In het dagelijks leven werk ik als
planner bij Mainfreight en ga ik graag hardlopen in mijn
vrije tijd. Op dit moment train ik ook voor de halve
marathon in Amsterdam. Bij de uitgave van deze Tolk is
die al geweest en hoop ik dat ik het volbracht heb!
Ik ben ook leider en trainer van het voetbalteam van
Jip.
Welke rol heb jij binnen S.V. Kilder op dit moment?
Ik ben keeperstrainer voor de keepers van Kilder 1,
Kilder 2 en de J019-1 en J019-2.
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Wat brengt je nu weer hier?
Aloys Berendsen en Zen hebben mij hiervoor benaderd.
Corine zei meteen: ‘Dat moet je doen!’ Het keepen zelf
heb ik eigenlijk in de afgelopen jaren niet gemist. Ik ben
zoals eerder genoemd namelijk fanatiek bezig gegaan met
hardlopen. Toch voelt het nu weer als thuiskomen. Het is
een leuk bruggetje om weer met het keepersvak bezig te
zijn op deze manier. Ik ben weer onder de mensen, sta
weer op het veld en ben bezig met wat ik leuk vind. Ik ben
blij dat ik de keuze heb gemaakt om als keeperstrainer aan
de gang te gaan.
Zijn er nog dingen die je zelf graag kwijt zou willen?
Ik ervaar echt dat ik weer meteen word opgenomen binnen
de club. Mensen spreken mij aan en zijn enthousiast over
het feit dat ik weer terug ben. Wat ik ook nog wel graag
even kwijt wil, is dat ik heel positief te spreken ben over
hoe goed alles wordt verzorgd, zoals bijvoorbeeld de
persoonlijke outfit die ik als keeperstrainer heb gekregen.
Mike, wil jij iets over jezelf vertellen?
Ik ben Mike Clephas en ben woonachtig in Doetinchem. Ik
ben getrouwd en heb twee kinderen. Dochter Marre van
21 jaar en zoon Jelmer van 24 jaar. Ik werk als accountmanager bij een uitgeverij in Zeist, dit is het vroegere
Misset uit Doetinchem. Ik houd me bezig met de sales van

s en Danny Karsten
media en dit gaat tegenwoordig met name om de online
media. Sinds kort sta ik ook graag op de golfbaan, waar
ik met enige regelmaat ook Kilderse mensen tegenkom.
Ik ben niet geboren en getogen in de Achterhoek, maar
ik ben opgegroeid in Brabant en ben vervolgens deze
kant op verhuisd. Tot mijn 18e heb ik gekeept bij VIOD,
maar dit was niet meer te combineren met mijn
danscarrière. Ik danste op hoog niveau (NK, EK, WK)
bij dansschool Vieberink tot mijn eind twintigste. Toen ik
eigenlijk alles wel gezien en gedaan had, ben ik gestopt
met dansen en heb ik de voetbalschoenen weer
aangetrokken en ben ik lid geworden van DZC.
Eigenlijk wilde ik graag veldspeler zijn, maar na drie à
vier wedstrijden gevoetbald te hebben, ben ik toch weer
gaan keepen, aangezien onze keeper geblesseerd
raakte. Vervolgens ben ik vooral keeper van DZC 2
geweest. Toen ik achterin de dertig was werd ik door
St. Joris benaderd om daar te komen keepen in het
eerste elftal. Dit heb ik twee jaar gedaan en toen heb ik
de overstap gemaakt naar Terborg 1. Na drie jaar daar
was het tijd om af te bouwen en ben ik de trainerskant
opgegaan. Dit ook omdat ik door Joop Doornenbos was
benaderd om trainer te worden bij DZC 3.

zo is het balletje gaan rollen en ben ik weer in gesprek
gekomen met S.V. Kilder. Uiteindelijk heb ik met drie
clubs gepraat, maar de keuze voor Kilder 2 was eigenlijk
heel makkelijk gemaakt, want ik heb toen bij Kilder ook
ongelooflijk veel plezier ervaren.
Zijn er nog dingen die je zelf graag wilt noemen in dit artikel?
Ik ben zeer positief te spreken over S.V. Kilder, het is een
plezierige club. Het voelt weer als een warm bad. Kilder
krijgt het voor elkaar om prestatie, recreatie, een goede
organisatie en maximale gezelligheid hand in hand te
laten gaan! Kilder is ondertussen ook wel mijn lust en
mijn leven geworden. Iemand die achter de bar staat is
net zo belangrijk als de voorzitter en een hoofdtrainer
is net zo belangrijk als een trainer van de J019. Je fikst
en doet het allemaal met elkaar. Wat ik ook nog wel
graag kwijt wil is dat ik het prettig samenwerken vind met
Marco (trainer Kilder 1) en dat ik blij ben dat de keepers
nu de aandacht krijgen van Danny als keeperstrainer.
Alle credits voor de mensen uit Kilder en van de club, er
heerst een mooi dorpsgevoel.

Wat ga je dit seizoen binnen S.V. Kilder doen?
Ik ben voor dit seizoen (weer) trainer van Kilder 2.
S.V. Kilder is voor jou ook een bekende club inderdaad.
Wat heb je hier eerder gedaan? En wat maakt dat je nu weer
hier terug bent?
Negen jaar geleden ben ik ook als trainer van Kilder 2
begonnen. Dit heb ik toen voor drie seizoenen
gedaan. Vervolgens ben ik naar DZC Vrouwen 1
gegaan voor drie jaar en ik heb daarna ook nog eens
drie jaar Varsseveld Vrouwen 1 getraind. Het laatste
seizoen bij S.V. Kilder heb ik ook al deels het eerste
vrouwenelftal van DZC getraind omdat zij toen geen
trainer meer hadden. Dat was ook de eerste keer dat
ik trainer van een vrouwenelftal werd. Dat is wel iets
anders dan het trainen van een mannenelftal. Vrouwen
hebben toch meer een eigen mening over dingen en
delen dit dan ook direct met de trainer. Mannen nemen
het op dat moment aan, maar komen er later op terug
(bij voorkeur in de kantine). Na drie jaar bij Varsseveld
trainer te zijn geweest besloot ik om te stoppen en wilde
zelfs misschien even een seizoen niets doen. Ik stond
er meer in van, als ik niets tegenkom dan is het goed,
kom ik wel wat leuks tegen dan ga ik daarvoor. Via
via is een beetje kenbaar geworden dat er vanuit mij
wel interesse zou zijn om weer naar Kilder te gaan en

Mike Clephas
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Nieuwe trainingsjassen
voor de junioren
Voor onze junioren (vanaf O15 t/m O20) hebben we
wedstrijdjassen gesponsord gekregen. Alle vijf teams
gebruiken dezelfde wedstrijdjassen, zodat er een mooie
eenheid is binnen onze club. We hebben voldoende
jassen om ervoor te zorgen dat alle spelers/speelsters
een passende jas hebben. Als de jas te groot is of te
klein wordt, dan kan deze worden geruild voor een
passende. We willen alle sponsoren* die hieraan
hebben bijgedragen hartelijk bedanken voor de steun bij
het aanschaffen van deze wedstrijdjassen.

*Hoveniersbedrijf Teun Aleven, Theba Motoren,
Uitvaartzorg Kremer, Garage Scholten, Nierkes
Hovenier, TLG Ruurlo, Oscar’s Groen, G.W. Bulten,
Powerflex hydraulische componenten, Bouwmeester
Vorden, Technische handelsonderneming H. Boss,
Henk Horst assurantiën, hypotheken en pensioenen,
Pedicuresalon Loes Wanders, Zagromon, Katja,
Labor Boren

Hier kunnen we als vereniging
nog vele jaren mee vooruit!
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Wilt u graag sponsor worden van de
voetbalclub? Dat kan!
Vraag naar de mogelijkheden bij de
sponsorcommissie
(zie contactenlijst achterin de Tolk).

PHONE HOUSE ZEVENAAR
ZEGT ALAAF!!

WIJ STEUNEN
SV KILDER

WAnneer je
bij Phone house
zevenaar een
telefoon koopt of
abonnement afsluit.
www.zevenaarclubactie.nl
RAADHUISPLEIN 4 IN CENTRUM ZEVENAAR
WWW.ZEVENAARCLUBACTIE.NL
*vraag naar de voorwaarden
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Wilt u adverteren in
de Tolk?
Voor meer informatie
mail naar:
tolkredactie@gmail.com
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Terugblikken op...
Op 27 en 28 augustus vond eindelijk het jeugdfestijn weer plaats. Wat een verademing dat het weer mocht! Voor veel
kinderen was dit namelijk de eerste keer dat ze hieraan konden deelnemen. Met maar liefst 41 kinderen trapten we af
met een voetbaltoernooi. Met als leuk terugkomend item het penalty schieten, waarbij ieder kind 5 penalty’s neemt en
daarmee de Gerard Klaassen Penaltybokaal kan winnen. Wie het meest raak schiet, wint! Dit jaar gingen de geliefde
en gewilde bekers naar Hilde Seegers en Lucas Teunissen.
Vanwege het prachtige weer werd er zelfs buik geschoven en waren de kinderen niet van de 17 meter lange stormbaan ‘’Jungle Rock’’ af te slaan. Ranja werd er in overvloed gedronken, het was haast niet bij te houden….
Tussendoor werd het eten voorbereid. De kinderen zaten op een gegeven moment braaf aan de lange opgedekte tafel.
Tot de patat en snacks letterlijk en figuurlijk op tafel werden gegooid. Bussen saus erbij en kliederen maar!
‘s Avonds werden nog verschillende spellen gedaan, onder andere ‘Wie ben ik?’, Mastermind en het dierengeluidenspel in het donker. Wat ook niet mocht ontbreken was een kampvuur, waarbij de kinderen heerlijke marshmallows
konden smelten en opeten. Even samen ontspannen, relaxen en knus bij elkaar zijn en luisteren naar mooie verhalen
en grappen van elkaar. Enkele kinderen gingen slapen of knikkebolden al langzaam in rond het vuur.
Tja, het woord ‘’slapen’’ kent de jeugd tegenwoordig niet meer. De meesten kunnen de volgende keer hun slaapspullen
beter thuis laten! Gezamenlijk werd de volgende ochtend ontbeten en gingen de kinderen één voor één naar huis, om
daar thuis hun slaap in te halen. Wij als organisatie kijken terug op een geslaagd weekend!

Terugblik rondgang de Tolk
Het bekende clubblad van S.V. Kilder, genaamd ‘’De Tolk’’,
wordt jaarlijks drie keer uitgebracht. De laatste editie van het
clubblad wordt door de jeugd rondgebracht aan het einde van
het seizoen. De jeugd wenst op dat moment de bewoners
in het dorp en het buitengebied van Kilder, aan de deur, een
fijne zomergroet. Dit jaar is maar liefst iets meer dan €1000,opgehaald! Als club zijn wij dankbaar dat de bewoners van
Kilder zo gul aan ons doneren. Tijdens het rondbrengen van
de Tolken, werden in de kantine heerlijke pannenkoeken
gebakken door Bea Hartjes. Bea klasse gedaan, ze smaakten heerlijk! Spelers van de JO14-1, MO13-1, MO15-1 en
MO-20, zonder jullie was dit niet gelukt (:
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Adres
Stationsstraat 26
7005 AK Doetinchem
Contact
0314 - 700170
bloemboetiekjenny@gmail.com

www.bloemboetiekjenny.nl
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Molenweg 10 / Kilder / Tel. 0314
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Uw adres voor:
Voeders
Meststoffen
Werkkleding
Afrastering en tuinhout
Tuinbenodigdheden
Electra
PVC
Speelgoed
Gereedschappen
Kruiwagens
IJzerwaren
... en nog veel meer!

Tel. 0314-681297 / www.horstingkilder.nl
S.V. KILDER
2022 | 2023
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De jubileumfestiviteiten zijn al weer een poosje
achter de rug en ik weet zeker dat iedereen het
er over eens is dat het een zeer geslaagd weekend was. Wat een enorme klus om zo’n evenement te organiseren. Lof voor alle vrijwilligers die
hier heel veel tijd en energie in hebben gestoken.
Energie in de positieve zin van het woord, dat is
weer eens wat anders. De laatste tijd heeft het
woord energie vooral een negatieve lading.
Je wordt dagelijks overspoeld met nieuws over de
energiecrisis waar we mee te maken hebben.
Bijna iedereen heeft last van de torenhoge
energieprijzen en veel mensen zijn daardoor zelfs
zwaar in de financiële problemen geraakt. Het
kabinet deed wel iets voor de minima, maar dat
was een druppel op de gloeiende plaat. Met het
nemen van meer maatregelen wilden ze in eerste
instantie wachten tot 2023. Met Postbus 51
spotjes riepen ze ons wel op om de thermostaat
lager te zetten om zo energie te besparen. Voor
sommigen nog een optie, maar een klap in het
gezicht van mensen die al in de kou zitten en
nauwelijks nog douchen omdat ze de energierekening niet meer kunnen betalen. Door deze
problemen, de grote onzekerheid hoe het verder
moet en het uitblijven van een plan van aanpak
is het vertrouwen in de politiek nog nooit zo laag
geweest als nu.

Column

Energie

Op het moment van schrijven van deze column is het net Prinsjesdag geweest en heeft het kabinet er eindelijk voor
gekozen om een prijsplafond voor energie in te stellen. Dat besluit is de avond voor Prinsjesdag nog snel genomen en
er zijn veel vraagtekens. Het is niet duidelijk wat iedereen er precies van gaat merken. Ondernemers zitten nog in
onzekerheid; bakkers sluiten noodgedwongen hun goedlopende zaak en er zijn al bedrijven die productielijnen hebben
stilgelegd. Ook sportverenigingen raken in de problemen door de hoge energieprijzen. Sommige zien zich daardoor
genoodzaakt om de contributie te verhogen of om leden te vragen zich thuis te douchen. Hopelijk blijft S.V. Kilder dat
soort noodgrepen bespaard. De zonnepanelen op het dak zullen daarbij in ieder geval zorgen voor positieve
energie. Het kabinet zal er heel veel energie in moeten steken om het vertrouwen in de politiek nog te herstellen.
Zal dat lukken? Of is het energieverspilling?

Door Rob van Dillen
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RvN Uitvaartzorg
Als afscheid vraagt om
liefde, warmte en aandacht.

Hoofdstraat 25
7035 AJ Kilder
www.rvnuitvaartzorg.nl
info@rvnuitvaartzorg.nl

0314 - 765 001 24/7
Ron van Nunen &
Wijbrand van der Sande.
Ongeacht waar u verzekerd
bent. Wij voeren de uitvaart
naar uw wensen uit en
regelen alle formaliteiten
met uw verzekeraar.
DELA - Monuta - Yarden Ardanta - Lifetime Nationale Ned. - enz.

Ron van Nunen
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Vacatures S.V. Kilder

S.V. Kilder heeft nog een
behoorlijk aantal vacatures
open binnen de club.
Algemeen
•
•

Sportmasseur voor dinsdag- en/of donderdagavond
van 19.00 tot 21.00 uur
Clubscheidsrechters

Teambegeleiding senioren
•
•
•

Kilder 1: sportverzorger voor de wedstrijd op
zondag
Vrouwen 1: grensrechter en leider voor de wedstrijd
op zondag
Lagere elftallen: trainer voor de donderdagavond

Teambegeleiding jeugd
•
•
•

MO20-1: trainer/ster voor de dinsdag en/of
donderdag.
JO17-1: trainer voor de donderdag
JO17-1: coach voor de zaterdag

Diversen
•

Vrijwilligers die bij de onderhoudsploeg
mee willen helpen

NEEM CONTACT OP
Meer weten over de vacatures? Schroom niet en meld
je aan of neem contact op met Aloys Berendsen.
M: 06-30619004
E: tc@svkilder.nl
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Pegasus
Molenweg 2d 7035 AE Kilder | Tel: 0314-682338 | www.pegasuskilder.nl
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paardensport
Doetinchemseweg 5, 7035 CR Kilder
T 0314 - 68 18 03 M 06 23 20 23 76
E m.eversfotografie@gmail.com
I www.martine-eversfotografie.nl

Speelschema S.V. Kilder heren 1

zondag 25 sep
zondag 2 okt
zondag 9 okt
zondag 16 okt
zondag 30 okt
zondag 6 nov
zondag 13 nov
zondag 20 nov
zondag 27 nov
zondag 4 dec
zondag 11 dec

SC Doesburg 1
Kilder 1
GSV ’38 1
Kilder 1
Angerlo Vooruit 1
Kilder 1
SC Groessen 1
Kilder 1
Vrij
Kilder 1
SV Loil 1

Kilder 1
VV Montferland 1
Kilder 1
Sprinkhanen 1
Kilder 1
Loo 1
Kilder 1
SC Rijnland 1
Vrij
’t Peeske 1
Kilder 1

14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00

Kilder 1
VV Montferland 1
Kilder 1
Sprinkhanen 1
Kilder 1
Loo 1
Kilder 1
SC Rijnland 1
Vrij
Kilder 1
’t Peeske 1

SC Doesburg
Kilder 1
GSV ’38 1
Kilder 1
Angerlo Vooruit 1
Kilder 1
SC Groessen 1
Kilder 1
Vrij
Loil 1
Kilder 1

14:00

14:00
14:00

WINTERSTOP
zondag 5 feb
?
zondag 5 maart
zondag 12 maart
zondag 19 maart
zondag 26 maart
zondag 2 april
zondag 16 april
zondag 23 april
zondag 14 mei
zondag 21 mei

14:00
14:00
14:00
14:30
14:00
14:00
14:00
14:00

S.V. KILDER
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Contactenlijst
Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuursleden

Koen Seegers
Robin Baakman
Dory Jansen
Pim Elshof
Luuk Geurts
Aloys Berendsen
Martin Thus

0314-683856
06-40498061
06-20438934
06-12159633
06-51213853
06-30619004
0620920581

voorzitter@svkilder.nl
secretaris@svkilder.nl
penningmeester@svkilder.nl
wedstrijdzaken@svkilder.nl
kantine@svkilder.nl
tc@svkilder.nl
accommodatie@svkilder.nl

Wedstrijdsecretaris

Pim Elshof

06-12159633

wedstrijdzaken@svkilder.nl

Consul

Peter van Dillen

06-29369072

Ledenadministratie

Maarten Colbers

0314-640557

Trainer Heren 1
Trainer Heren 2
Trainer Vrouwen 1
Trainer Vrouwen 2

Marco Rou
Mike Clephas
Ton Wiggers
Rick Wassink

06-34308612
06-51210790
06-45603635
06-20659512

Jeugdcommissie
Eerste aanspreekpunt
Tweede aanspreekpunt
Kantinezaken jeugd
Indelingscommissie jeugd
Technisch coördinator jeugd
Wedstrijdsecretaris jeugd

Aloys Berendsen
Koen Seegers
Ellen van Dinther
Aloys Berendsen
Aloys Berendsen
Lisette Giesen

06-30619004
0314-683856
06-53951711
06-30619004
06-30619004
06-57771821

Sponsorcommissie

Theo Krüs
Huub Klaassen (ook Tolk)

06-53378102
06-82858066

Sponsorcommissie jeugd

Ellen Welling

06-12372984

Bert van Moerkerk
Luuk Geurts
Jordi te Kaat
Jurgen Span
Dion te Kaat
Joris van Moerkerk

06-30504334
06-51213853
06-55822340
+4915112721335
06-51968316
06-39864634

Tekstredacteur Tolk

Rick Wassink
Hanna Krus
Rien de Zeeuw
Esmee Lucassen
Eline Heijmen-Hietkamp
Inge Berendsen

06-20659512
06-81762932
06-54388758
06-50537599
06-20754278
06-38908344

Fotograaf

Martine Evers

06-23202376

Kantine

S.V. Kilder

0314-684265

O.S.C.K.
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuursleden

Tolkredactie

E-mailadres van de activiteitencommissie:
E-mailadres van de sponsorcommissie:
E-mailadres van de Tolkredactie:
Reserveringen/vragen/opmerkingen m.b.t. De Tolhoek:
Voor overige vragen mail naar:
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TC@svkilder.nl
jeugdsecr@svkilder.nl

activiteit@svkilder.nl
sponsoring@svkilder.nl
tolkredactie@gmail.com
06-30619004 (Aloys) of tc@svkilder.nl
info@svkilder.nl

Kies nu voor
meer dan
één dienst,
één oplossing,
één kleur!

Didamseweg 37 | 7037 DJ Beek | Dijkleger 10 | 4131 MA Vianen
+31 (0)316 53 23 50 | info@rosendaal.nl

www.rosendaal.nl

MEIJER
FRERIKS

administraties
belastingen
advies

Als mkb-ondernemer bent u
gefocust op uw vakgebied.
Daar verdient u uw geld mee...
Voor belangrijke bijzaken als
administraties, jaarrekeningen
en belastingen moet u kunnen
vertrouwen op een specialist.
MeijerFreriks, tot uw dienst!

Eekhegstraat 2
6942 GK Didam
0316 - 820 219
contact@meijerfreriks.nl
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Het nieuwe administratie- en belastingadvieskantoor in deze regio!

