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Geslaagd Zwoegersfeest 
27 oktober 2016 – Ria Hendriks 

Zaterdag 22 oktober zijn de vrijwilligers 

(zwoegers) in het zonnetje gezet. Het 

bestuur had een gezellige dag in het clubhuis 

georganiseerd. Daar kon naar men 

“Hartenlust” rumikubben, dammen, 

schaken, kaarten en sjoelen. De sjoelbak was 

voor de gezelligheid en vanwege het mooie 

weer naar buiten verplaatst. Misschien ook 

wel vanwege geluidsoverlast en rondvliegende schijven? 

De middag begon met een kopje koffie of thee met gebak en heerlijke taart. Voorzitter Wim 

Burger heet iedereen van harte welkom en bedankt een ieder voor zijn of haar inzet. Hij 

benadrukt nog eens het belang van een goed team van vrijwilligers. 

En natuurlijk werd er ook getennist. Geen competitief gebeuren maar gewoon voor de 

gezelligheid een balletje slaan. In het clubhuis vonden ook enkele dames hun draai in een 

spelletje bridge. 

En natuurlijk was er ook gelegenheid om gezellig aan de grote tafel het wel en wee van de 

club en ver daarbuiten te bespreken en bij te komen van alle zwoegersactiviteiten. Dit alles 

onder het genot van koffie, thee, of een ander drankje, vergezeld van lekkere snacks. 

Kortom, de zwoegers zijn een middag heerlijk verwend en als sluitstuk werd er een Chinees 

Indisch buffet opgediend met na afloop een lekker ijsje. Het buffet was verzorgd door Chinees 

Indisch restaurant Hao-Yuan uit Doorwerth en was werkelijk voortreffelijk. Zelfs het servies 

en bestek werden gebracht. En zo fijn dat alles weer vuil opgehaald werd. Pure verwennerij 

dus. Het was een zeer geslaagde middag en hopelijk kunnen de “zwoegers” hier weer wat 

extra energie uit putten om toch vooral door te gaan met hun activiteiten voor onze club. 

Dames en heren van het bestuur: hartelijk dank voor het geslaagde “zwoegersfeest”. 

Klik hier voor de foto’s van dit gezellige samenzijn. 

 

G Tennis 
4 oktober 2016 – TC 

Op dinsdagavond 20 september was Aad Zwaan bij ons op de club om een aantal (geestelijk) 
gehandicapte mensen tennis te leren. Aad is een bekende trainer van gehandicapte sporters, 
o.a. van rolstoeltennister Esther Vergeer en hij was vers terug uit Brazilie waar hij de 
sporters bijstond tijdens de Olympische Spelen voor gehandicapten. 

Een artikel hierover stond vorige week in de Hoog en Laag van 28 september. 
Klik hier om het te lezen.
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