
Jos Elbersen  

Werkzaam geweest als leerkracht Deurningen, basisschool 5/6 en 7/8. De laatste jaren bij 
Bassischool de Esch. 5 jaar gepensioneerd inmiddels. En zoals vele gepensioneerden, 
héééél veel uren inzetbaar als vrijwilliger. Leest u maar eens mee!  
 
Vrijwilliger bij Vincentius 
Bij Vincentius geven ze de kleding een tweede kans. Zowel dames-, heren- als kinderkleding 
kun je bij hen in de winkel afgeven in afgesloten zakken. Maar ook o.a. schoenen/sneakers, 
riemen, sieraden, sjaals, hoeden en tassen! De gelden die hiermee binnengehaald worden, 
zijn beschikbaar voor mensen die in ‘stille armoede’ leven. De Stichting bestaat al 170 jaar 
(opgericht 1852). Een jaar of 2 is Jos Elbersen, secretaris van deze club. Natuurlijk is Jos er 
tijdens de bestuursvergaderingen. Daarnaast rijdt hij met goederen. Goederen die ingeleverd 
zijn bij Vincentius en die naar het depot gebracht moeten worden. 
[ Info via Hermy oude Veldhuis, 06 4595 3125 ] 
https://www.vincentiusoldenzaal.nl/ 
Vrijwilliger bij voetbalvereniging de Esch 
Jos tref je diverse zondagen (1x per 2 weken achter de bar (of 1x per 3 weken..),  in het jaar 
aan in de kantine van Voetbalvereniging de Esch. Natuurlijk niet voor de bar maar als 
handige barkeeper achter de bar.  

Vrijwilliger in de kledingcommissie 
Fanatiekeling in de kledingcommissie: het uitdelen van de nieuwe kleding aan de teams, de 
inname van de kleding aan het einde van het seizoen.   
 
Begeleiding van de jeugdteam van de week van voetbalvereniging de Esch 
Bij elke thuiswedstrijd is Jos betrokken bij het ‘jeugdpupil van de week’ met een jeugdteam. 
Een ander kiest de jeugdpupil die in the picture wordt gezet. Maar het leuke is, het hele team 
is die dag aanwezig. Ze mogen het veld op, met vlaggen zwaaien (de zogenaamde 
vlaggenjongens/meisjes) en in de pauze met loten voor de loterij langs het publiek. Een dag 
uit het leven die de kinderen nooit meer vergeten. Jos is de organisator die de hele dag 
aanwezig is om het team te begeleiden. [ Info van Manon Molderink, vrijwilligerscoordinator 
& kantine, 06 4176 2848 ] 
Meer lezen: https://www.vv-de-esch.nl/419/pupil-van-de-week/ of https://www.vv-de-esch.nl/ 

Vrijwilliger bij Skills2score Keeperschool, vanaf 2013 / 16x per jaar 
Skills2score: een organisatie waar de voetballende jeugd (jongens en meisjes in de leeftijd 
van 5 t/m 13 jaar) zich voor kan aanmelden om de ‘skills’ te verbeteren. Voetbalmodules, 
voetbaldagen en de voetbal 3-daagse. In de meivakantie, zomervakantie zijn er 
trainingsdagen. En er worden ook individuele of duotrainingen. 
Jos ondersteunt zijn zoon Tomas (een van de eigenaren van deze vrijwilligersorganisatie) bij 
deze activiteiten en natuurlijk draait hij zijn handen er niet voor om en is hij de barkeeper 
tijdens voetbaldag & het kamp. Lunch smeren voor alle kids doet hij met veel liefde. En als 
een kind een pleister nodig heeft wordt hij/zij naar Jos gestuurd. Overall klusjesman dus!   
[ Info van Tomas Eldersen, fulltime CIOS leraar en eigenaar Skills2Score , 06 3006 7762 ] 
 
Vrijwilliger bij de Keeperschool  
Een organisatie geleidt door Marcel de Vries. Deze keepertjes zijn vaak tegelijktijdig op het 
veld met de Skills2Score. Maar, zijn hebben 24x per jaar een dag. En daar is Jos bij. 
[ Info van Tomas Eldersen, fulltime CIOS leraar en eigenaar Skills to Score , 06 3006 7762 ] 
 
 

https://www.vincentiusoldenzaal.nl/
https://www.vv-de-esch.nl/419/pupil-van-de-week/
https://www.vv-de-esch.nl/


Vrijwilliger bij Oldenzaal Promotie/ Tourist Info Oldenzaal als gids en manusje van alles. 
Vanaf 29 november 2018 tot heden.  

Torengids | Beklimming Plechelmustoren Oldenzaal 
Bijna iedere dag zijn er mensen die de toren willen beklimmen. De ruime vrijwilligersgroep 
wordt iedere maand weer ingedeeld op een rooster. Daarnaast zijn er regelmatig 
beklimmingen voor groepen (families, collega’s, buren enz.) daarvoor wordt ook altijd een of 
soms 2 of meer gidsen gevraagd deze groep te begeleiden. [Gemiddeld 1x per week: in de 
zomermaanden is dit vaker en in de wintermaanden iets minder]. 
Jos is de vrolijke gids in dit gezelschap. Of het nu voor een groepje oud-militairen is, een klas 
schoolkinderen; met enthousiasme brengt hij ze naar boven en vertelt van alles over de 
toren. Om vervolgens op ‘t Lood’n Bonneke de bezoekers te laten genieten van het uitzicht.  

 

    

 



Als Huttenkloas bij de wandeling bij Kaarslicht 
Huttenkloas, wie kent hem niet. Sinds 2 jaar is Tourist info Oldenzaal samen met het 
Palthehuis organisator van de Wandeling bij Kaarslicht. Deze wandeling wordt ca. 10x per 
jaar uitgevoerd. Wandelaars worden meegenomen door een stadsgids die vertelt over de 
ontstaansgeschiedenis van de stad Oldenzaal. Onderweg staan een vijftal figuren die als 
echte acteurs en actrices vertellen over hun personage. Jos Elbersen speelt verrassend 
goed zijn rol als Huttenkloas.  

 

 
 

 

Figuur 1 Oldenzaal, Sporen van een rijk verleden 

 
 
 

  



Spinola [ met filmpje ] Check hier een van de leuke filmpjes 
1. Vol overgave speelde hij de rol van Spinola op zaterdag 17 september jl.. Er vond een 
uniek historisch spektakel plaats: het Beleg van Oldenzaal! Op het Plechelmusplein 
waanden bezoekers zich terug in de tijd van de Tachtigjarige Oorlog met soldaten, 
demonstraties, een ambachtelijke markt, muziek, theater en nog veel meer! Een van de vijf 
hoofdpersonen uit de Tachtigjarige Oorlog was Jos. Hij vertelde als Spinola - Spaanse 
bevelhebber wat zijn rol was in die tijd! 
2. Tijdens het beleg zijn er meerdere momenten geweest waarbij de leerlingen van de 
scholen een rondje langs diverse personages deed. Ook Jos was hierbij in de rol als Spinola. 
3. Wandelingen bij kaarslicht tijdens het Beleg. Deze avonden was Jos in zijn rol als Spinola 
beschikbaar.   

 
Sinterklaas | door de straten van Oldenzaal 
Niks is Jos te gek! Dit jaar zul je hem (voor het eerst) als Sinterklaas door de straten zien 
wandelen. Samen met zijn pieten zal hij de bezoekers van Oldenzaal laten genieten van 
Sint. Want, wij zijn ervan overtuigd dat hij dat kan! 
 
Vol trots willen we Jos Elbersen dan ook voordragen voor de Vrijwilligersprijs van Oldenzaal 
2022. 

https://youtu.be/df0m7NxpuKk
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