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De technische commissie zorgt voor de zaalwachtregelingen en toernooi.
Heb je opmerkingen, vragen of een goed idee? Het bestuur staat hiervoor altijd open.

CONTRIBUTIE
De contributie is
€ 7,00 per maand.
bankrekeningnummer :
1479.58.393
t.n.v. De Recreant, Zevenaar

Onze website:

www.derecreant-zevenaar.nl
Sporthal Lentemorgen , tel. 529954 (kantine)

Beste badmintonners,
En…..? Zijn jullie ook weer toe aan een paar weken vakantie? Nou ik wel hoor.
Maar ik heb een streepje voor op jullie want sinds 1 juni 2010 hoef ik niet meer
te werken, en kan ik mijn eigen tijd indelen. Prettig vooruitzicht.
Ook dit jaar moesten we ons voorjaarstoernooi laten
vervallen vanwege de geringe belangstelling. Jammer, want
het was altijd zo gezellig.
Bij het schrijven van dit stuk hebben we nog het MIXXtoernooi met BCZ in het vooruitzicht, waar “De Recreant”
hopelijk goed vertegenwoordigd is.
Het ledenaantal van onze club daalt nog steeds. Wim Tekampe en Theo Knuvelder
hebben inmiddels ook hun lidmaatschap opgezegd. En op de valreep hoor ik dat
ook Miriam na de vakantie ook niet meer terugkomt. Alle drie de leden stoppen
vanwege lichamelijke problemen. Heel jammer.
Langs deze weg wil ik toch Wim bedanken voor de vele jaren dat hij lid was van
onze club. Hij was één van de medeoprichters van onze club in 1982 en heeft
jaren de penningen van de club prima beheerd. Ook kon je hem altijd bereiken
om wat hand en spandiensten te verrichten. Wim, het betuur hoopt dat je niet
helemaal uit beeld verdwijnt en af en toe toch nog eens een kijkje komt nemen
op onze speelavond. Luister goed naar je lichaam en heel veel dank voor het vele
werk wat je voor de club hebt gedaan.
Zoals jullie al hebben gehoord op de ledenvergadering heeft het flyeren niet één
reactie opgeleverd. Na de zomer zullen we nogmaals een poging wagen en dan ook
weer een stukje in het Gemeentenieuws plaatsen. Maar jullie als leden kunnen
natuurlijk ook zelf nieuwe leden werven onder jullie familie en/of kennissenkring.
Verderop in dit blad nog een “dwergen”-puzzel. Regelmatig zal er een stukje van
de sluier worden opgelicht op onze site: www.derecreant-zevenaar.nl . Stuur je
oplossing naar pietgijzen@online.nl en onder de goede inzenders wordt een
lekkere fles wijn verloot.
Veel leesplezier en prettige vakantie toegewenst.
Namens het bestuur
Piet Gijzen
Eerste speelavond is weer op 4 september 2010.
Zaterdag 18 september verenigingsuitje.

Interview met Frank
1.

Waar kom je oorspronkelijk vandaan?

Ik ben geboren in Silvolde en ik heb daar 22 jaar gewoond, totdat ik ging werken.

2.

Wat voor werk doe je en waar?

Ik werk in het onderwijs, als groepsleerkracht op een basisschool in Duiven. Op het
moment geef ik les aan een groep 3.

3.

Is dat leuk werk en waarom?

Ik sta al 30 jaar aan dezelfde school, dus dat zegt genoeg. Het is super leuk werk. Elke
dag is weer anders, omdat kinderen steeds weer anders reageren. Het geeft ook veel
voldoening, zeker als je kijkt hoe ze in het begin van het jaar binnen komen en dat
vergelijkt met hoe ze weer naar de volgende groep gaan. Kinderen leren enorm veel en
zijn zo spontaan.

4.

Hoe lang speel je al badminton?

Ik speel nu iets meer dan 7 jaar bij de Recreant.
Daarvoor speelde ik tennis en daarvoor tafeltennis.
Ik heb er dus altijd wel op los geslagen.

5.

Is het leuk om met of tegen je dochter te spelen?

Mijn oudste dochter Carlijn speelt bij BCZ. Natuurlijk is het leuk om met of tegen haar
te spelen, al gebeurt dit niet zo vaak.

6.

Kun je er nog van winnen?

Natuurlijk win ik nog dik. (ik hoop niet dat ze dit leest, want zij zal het omgekeerde
zeggen) Haar techniek is wel beduidend beter.

7.

Wat heb je verder nog voor hobby’s?

Ik heb een grote tuin, waar ik menig uurtje per week met plezier in doorbreng. Verder
kaart en puzzel ik graag. Ook met onze hond ga ik er vaak op uit.

8.

Hoe breng je de zomervakantie door?

Met de zomervakantie pakken we altijd onze caravan.
Vorig jaar zijn we naar Zuid Frankrijk geweest en het jaar daarvoor
waren we in Italië. Dit jaar blijven we dichter bij huis en gaan naar
Zeeland.

9.

Wat is je favoriete muziek, favoriete film of theater?

Ik ga graag naar het theater, waarbij cabaret mijn voorkeur heeft. Ook gaan we vaak
naar de grote musicals, waarbij voor mij de Lion King en Tarzan eruit sprongen. Zo mooi
ook hoe ze decors in een mum van tijd kunnen veranderen.

10.

Lees je graag en zo ja wat?

Boeken lees ik eigenlijk nooit. Mensen vinden dat soms wel raar voor een leerkracht.
Natuurlijk lees ik wel elke dag de krant en ook diverse tijdschriften.

11.

Wat kies je meestal als voor- hoofd- en nagerecht als je uit eten gaat?

Voorgerecht:
hoofdgerecht:
Nagerecht:
Drinken bij het eten:
12.

runnercarpaccio
een vleesgerecht bv. tournedos
ijs
meestal een pilsje.

Wat moet de badmintonclub doen om meer leden te krijgen?

Misschien nogmaals een positief stukje over onze vereniging. Hier moet vooral
voorkomen hoe we werken met ons afhangsysteem en dat je dus steeds met andere
mensen komt te spelen. Als eenling word je zo in de club opgenomen.

13.

Kan er binnen onze club nog veranderd of verbeterd worden?

Ik vind dat we een actief bestuur hebben, die het nodige voor de club doet, dus wat dat
betreft mijn complimenten. Misschien dus nog wel een nieuwe poging tot ledenwerving,
en dan in de krant.

14.

Wie wil je graag dat er de volgende keer geïnterviewd wordt?

Eén van onze nieuwe leden die lekker actief bijna elke vrijdagavond aanwezig is: Ton

Beste leden,
Op de afgelopen ledenvergadering hebben wij ons spontaan aangemeld
om zitting te nemen in de activiteitencommissie. Op onze eerste
bijeenkomst hebben we onder genot van een drankje over de invulling
van de activiteit van gedachten gewisseld . Het volgende kwam
allemaal ter tafel: de datum, tijd, partner mee of niet mee, eigen
bijdrage en hoeveel, heeft de penningmeester nog wat geld over en wat
gaan we doen. Voor de activiteit hebben we enkele ideeën die we nu
verder gaan uitwerken en daar krijgen jullie t.z.t. meer informatie
over.

Wat is nu voor jullie belangrijk om te weten?
De datum is zaterdag 18 september 2010 .
We willen vroeg in de middag beginnen en om ongeveer 20.00 uur gaan we
huiswaarts.
De eigenbijdrage is € 15,00 (inclusief een maaltijd).
De partner is van harte welkom (ook € 15,00).
Doe ons een plezier en kijk in jullie agenda of die datum nog vrij is en zo ja zet dan
met grote letters “Activiteit De Recreant” er in. En staat er al iets gepland, probeer
dat dan te verzetten .
Binnenkort worden jullie door ons benaderd of je op die dag mee gaat.
Alvast bedankt.
Groetjes,
Activiteiten Commissie De Recreant

Leontien, Peter en Gijs

Waar is de zevende dwerg???

