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Veel festiviteiten bij Teisterbanders
KERK-AVEZAATH - De Teisterbanders vieren dit jaar hun 60jarig jubileum. Tijd voor leuke
activiteiten voor jong én oud.
"We willen alle doelgroepen
bereiken met onze festiviteiten", aldus Ed van Tuil, lid van
de jubileumcommissie.
De feestelijkheden zijn al in volle gang. "We hebben als jubileumcommissie expres gekozen voor festiviteiten gespreid
over het hele jaar. De organisatie liep en loopt als een trein.
Veel zaken waren in 2008 al geregeld." Het hoofdbestuur heeft
de jubileumcommissie slechts
één voorwaarde meegegeven:
'geen receptie, maar activiteiten

voor alle Teisterbanders'.
In 2008 begonnen de activiteiten al. "Vorig jaar november is
bij alle leden van de Teisterbanders een mooie kalender bezorgd. De jubileumcommissie
heeft deze samengesteld. Het is
de eerste in een reeks van activiteiten die het 60-jarig jubileum
omlijsten", legt Ed van Tuil uit.
"Alle data die betrekking hebben op de feestelijkheden zijn
in de kalender aangegeven."
In navolging van de kalender
werd tijdens de nieuwjaarsreceptie van dit jaar het volgende
tastbare artikel laten zien. Robin Niemantsverdriet, voorzitter van de club van vijftig, overhandigde een heuse Teisterbanderssjaal aan het hoofdbe-

stuur. Elk lid en vrijwilliger van
Teisterbanders heeft inmiddels
een sjaal ontvangen. Ed van
Tuil: "Een sjaal en een kalender
hou je voor altijd. Vandaar dat
we voor deze aanpak gekozen
hebben."
Op zondagmiddag 3 mei heeft
de heer C. van Dillen van het gelijknamige aannemersbedrijf
het sponsorbord onthuld, dat
door hen is gesponsord. Mede
door de heren Wim Jansen,
Hemmie Gremmen en Wim
Hobé heeft het bord een prominente plaats op het voetbalcomplex gekregen.
Naast alle tastbare herinneringen aan het 60-jarig jubileum
heeft de jubileumcommissie,
bestaande uit André Dene-

kamp, Floor van Gent, Henk
Hendrickx, Wim Hobé, Erik
Rekveld, Peter Rooswinkel en
Ed van Tuil, ook nog gezorgd
voor leuke activiteiten. "Zondag
14 juni wordt er een ouderenactiviteit georganiseerd naar
Beekbergen. We gaan survivallen, mountainbiken en nuttigen
een Bourgondische lunch. Na
afloop daarvan is er een gezellige barbecue op het complex
van Teisterbanders", verklapt
Ed van Tuil.
Ook voor de jeugd zit er nog wat
aan te komen. In het weekend

van 22 en 23 augustus wordt
voor hen een leuk evenement
georganiseerd. "Een voetbalclinic. En na afloop in tenten slapen op het terrein, geweldig
voor die kids."
Als afsluiter is er in november
de feestavond. "Dan vieren we
nog een keer met zijn allen het
jubileum. Ik denk dat de jubileumcommissie dan flink haar
best heeft gedaan om iedereen
in het feestgevoel te betrekken.
Gelukkig hebben we al veel positieve reacties gehad, dus het
zit wel goed."
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4 dagen
5 dagen
Super Summer Sale Londen Halle, Leipzig en Wörlitz

5 dagen
Belgische Ardennen

8 dagen
Andorra

8 dagen
Verona en Venetië

Vertrek: Vele data in juli en augustus

Vertrek: o.a. 29 juni, 13 juli, 10, 31 aug., 19 okt.

Vertrek: 29 juni, 6 juli, 31 aug., 21, 28 sept.

Vertrek: o.a. 4 juli, 14 aug., 4, 18 sept., 2 nov.

Vertrek: 4, 24 juli, 14 aug., 18 sept., 17 okt.

Hoogtepunten: Big Ben, Buckingham Palace,
Westminster Abbey, St. Pauls Cathedral,
Piccadilly Circus, Trafalgar Square,
Downingstreet, winkelstraten Regentstreet
en Oxfordstreet, lichttour,
Tower of London, Harrods.

Hoogtepunten: Marienborn, chocoladefabriek, Halle, Beatles museum, geboortehuis
Georg Friedrich Händel, boottocht rivier de
Saale, winkelcentrum ‘Hauptbahnhof’,
Naumburg, Leipzig, Schloss Oranienbaum,
Bitterfelder Bogen, Wörlitz.

Hoogtepunten: Luik, St. Paulus kathedraal,
Aquarium, Luxemburg, Feodale burcht,
Vianden, oorlogsmuseum Mardasson, grotten
en wildpark van Han, Dinant, boottocht rivier
de Maas, Bouillon, watervallen en wildpark
van Coo.

Hoogtepunten: Canillo, Escaldes, Pyreneeën,
Barcelona, Eixample, Gaudí, Sagrada Familia,
Casa Battlo, Ramblas, Parc del Segre, Os de
Civis, Vall de Nuria, Olympisch stadion,
Pueblo Espanyol, Parc Güell.

Hoogtepunten: Venetië, Dogenpaleis,
Rialtobrug, San Marco basiliek, Gardameer,
Verona, Romeinse Arena, Romaanse kerk,
balkon Romeo en Julia, Scaligerbrug.

Inclusief: 3 hotelovernachtingen, 3 maal
ontbijtbuffet, overtocht per boot
Calais – Dover v.v., vervoer per Tourist Class
touringcar.

3, 4 of 5 dagen
Berlijn
v.a.
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Inclusief: 4 overnachtingen in 4* hotel,
4 maal ontbijtbuffet, stadsrondrit en
wandeling Halle en Leipzig o.l.v. een gids,
vervoer per Tourist Class touringcar.

5 dagen
Zwarte Woud en
Mainau
v.a.
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Inclusief: 4 hotelovernachtingen, 4 maal
ontbijtbuffet, 4 maal diner, vervoer per
Tourist Class touringcar.

5 dagen
nheim
Moezel, Blanke
v.a.
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Inclusief: 2 hotelovernachtingen heen- en
terugreis, 5 overnachtingen in een 4* hotel,
7 maal ontbijt, 7 maal diner, welkomstdrankje, Nederlandstalige gids op dag 3 en
dag 6, vervoer per Comfort Class touringcar

8 dagen
ve, Châtel
Meer van Genè
v.a.
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Inclusief: 2 hotelovernachtingen heen- en
terugreis, 5 overnachtingen in 4* hotel,
7 maal ontbijt, 7 maal diner, vervoer per
Comfort Class touringcar.

8 dagen
en
Zwitserse berg
en meren
v.a.
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Meer info? Brochure aanvragen? Boeken? www.effeweg.nl of bel 0529 - 46 96 67

Effeweg.nl, Postbus 23, 7710 AA Nieuwleusen. (ook groepsreizen mogelijk) Prijzen zijn vanaf, per persoon en excl. reserveringskosten à Q 15.-, overige verzorging, entreegelden en eventuele toeslagen. Fouten voorbehouden.

