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VORMER
Als Kóffiejuffrouw..?! 
De twee dames hadden hun 

tennispartij er al opzitten, 

daarna een kopje koffie 

gedronken en stonden nu op 

het punt om vanuit het 

clubhuis naar buiten te 

lopen. Een pamflet aan de 

binnenkant van de voordeur 

trok echter hun aandacht. 

Het was een oproep om 

vrijwilligers voor bardiensten 

in het clubhuis, zowel voor 

overdag als ’s avonds. ‘Nou 

dames zo’n kans zou ik niet 

laten ontglippen…’, grapte ik 

in het voorbijgaan. Eén van 

de twee dames keek me 

ontzet aan. ‘Ik ga hier niet 

als kóffiejuffrouw rond-

lopen’, liet ze met het 

nodige dedain weten. 

 
Aanvankelijk probeerde ik 

het vrijwilligerswerk nog wat 

op te leuken door haar te 

vertellen dat je in die functie 

ook een beetje beheerder 

van het tennispark bent.  

Het maakte weinig indruk en 

daarom voegde eraan toe 

dat LTV Vormer alleen maar 

kan bestaan wanneer alle 

leden een handje mee-

helpen. Ze was een moment 

stil en vroeg daarna triom-

fantelijk waarom ik mijzelf 

niet opgaf. Als antwoord 

daarop kon ik haar vertellen 

dat ik al meer dan 25 jaar 

vrijwilligerswerk voor LTV 

Vormer erop heb zitten. Ze 

zei even niets en tuurde 

stuurs naar het pamflet 

waarop ze ineens een 

tekstuele fout ontdekte. Ze 

maakte er een schampe-

rende opmerking over en 

liep weg.  

Ik ging het clubhuis binnen, 

bestelde koffie bij iemand 

van de bardienst en dacht: 

‘Dit is zuivere koffie…’ 

  

Wintercompetitie 

Nu we toch over het 

tennissen hebben.., er kan 

weer ingeschreven worden 

voor de inmiddels wereld-

beroemde onderlinge 

Wintercompetitie! Het 

inschrijven kan tot 20 

oktober via het inschrijf-

formulier wintercompetitie 

dat op de website te vinden 

is. Er wordt op zes zondagen 

in de maanden november 

tot en met februari 

gespeeld. De speelsterkte 

voor deze competitie is 6-7-

8 en er worden DD – HD – 

2X MIX gespeeld. Binnenkort 

worden de exacte data 

bekend gemaakt.  

 
 

Tot slot… 
Als herinnering: de Pubquiz 

vindt plaats op 3 november 

Aanvang: 20.30 uur en kost 

€ 3,00 per persoon. 

De inschrijflijsten hangen in 

de hal van het clubhuis. 

De inschrijving is beperkt tot 

15 teams..! 
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