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Achter de schermen
Onze groep vrijwilligers is achter de schermen bezig geweest om een en 
ander te verbeteren of te onderhouden. Zo is er een schuilhut gebouwd 
voor de kruiwagens en aanhangwagen en is de buitenzijde van de kantine 
en kleedkamers strak in de verf gezet. Momenteel is men bezig om in de 
kantine een en ander aan te passen en verdwijnen de standenborden 
die plaats zullen maken voor digitale schermen met de 
actuele standen en reclame voor onze sponsoren. 

Overigens heeft een persoon in de nachtelijke 
uren een poging ondernomen om via een open-
gebroken raam de kantine binnen te komen. 
Hoewel wij met de aangebrachte schade 
bleven zitten, heeft het alarmsysteem 
goed gewerkt. 
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WE KIJKEN UIT NAAR VELDEN VOL SPORTERS

B
egin december van dit seizoen 
2021-2022 konden amateurs 
wederom amper voetballen 
vanwege de corona-maatrege-
len. De opmerking ‘f ingers 

crossed’ in onze vorige nieuwsbrief was 
zeker op zijn plaats, want Omikron gaf 
weer een andere wending aan onze 
samenleving. Heel veel bedrijven en 
verenigingen werden hierdoor wederom 
fl ink getroffen. Gelukkig is nu bijna 
alles weer mogelijk en laten we hopen 
dat het ook zo blijft. Nu de stormen 
ook een beetje achter ons zijn, kijken 
we uit naar volle bezetting op de ter-
rassen, bemensing in de winkelstraten, 
gezellig gevulde kantine en sportvel-
den met sporters en supporters.

Hoofdtrainer verlengt contract 
Klaas Vermeulen blijft ook volgend 
seizoen trainer van voetbalclub GSV’38. 
Dat maakte voorzitter Roel Greutink 
namens het bestuur bekend. De eerste 
twee seizoenen bij onze club werden voor 
Klaas gedomineerd door de aanhoudende 
coronacrisis, maar de club heeft volgens 
Roel veel vertrouwen in de jonge (39) 
Hengelose coach. Kennis en kunde staan 
buiten kijf en we hopen op mooie spor-
tieve momenten. Zo doet GSV nog volop 
mee aan het kampioenschap. 

Vermeulen zet zich niet alleen in voor het 
eerste elftal, maar heeft ook oog voor de 
opleiding van jonge spelers binnen 
GSV’38. 

Tweede trainer Ed van Mierlo gaat na 
zeven seizoenen in twee periodes GSV 
jammer genoeg verlaten. Angerlo Vooruit 
wordt zijn nieuwe voetbalvereniging.
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VOLG ONS OP HET WEB WWW.GSV38.NL OF FACEBOOK @Gsv38
DEZE NIEUWSBRIEF WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR GEERT WIEGGERS EN WWW.DESIGNATTHEPARC.NL
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De commissie van ‘Club van 100’ kijkt ook 
weer uit om activiteiten te organiseren 
waar een ieder weer aan deel kan nemen. 
Wij zullen u daar zo spoedig mogelijk over 
informeren. 

Doelstellingen
Afgelopen seizoen hebben we de doelstellingen bij moeten stellen 
in verband met corona. Toch bleef het onderhoud doorgaan en zijn 
er enkele gereedschappen aangeschaft om de vrijwilligers van de 
maandaggroep van gemakken te voorzien. Ook is er een heuse 
Liemers-vlag aangeschaft en deze wappert nu langs ons hoofdveld. 
Daarnaast werden voor de jeugd nieuwe pupillendoeltjes aangeschaft. 
De doeltjes hebben wieltjes, zodat ze makkelijker te verplaatsen zijn. 
Voor de belijning hebben we een nieuwe kalkmachine gekocht. Deze 
kalkmachine is een stuk zuiniger met de kalk en hij maakt mooie 
strakke lijnen op de velden. Zoals genoemd is er een schuilhut voor de 
kruiwagens gebouwd en we hebben een nieuwe tent gekocht, nadat 
de oude door de storm was vernield.  

Volgende nieuwsbrief zal in september 
verschijnen. We zien u graag terug op 
ons sportpark De Does.


