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VORMER
Sjaak zwaait af..! 

Het is een wetmatigheid; 

alles stroomt en niets blijft 

hetzelfde. Sjaak van 

Dinteren, onze park-

beheerder heeft op 8 

oktober afscheid genomen 

van LTV Vormer en gaat nu 

van een welverdiend 

pensioen genieten. Sjaak 

zorgde –om in de beeld-

spraak te blijven- dat de 

afgelopen drie jaar onder 

meer koffie, thee en alle 

andere dranken door bleven 

stromen en waakte ervoor  

dat het clubhuis er al die tijd 

Spic&Span uitzag.  

 
Op de foto is te zien dat 

Sjaak niet achter de 

geraniums staat en daar zal 

hij in de toekomst ook vast 

niet gaan zitten. We zullen 

vast en zeker nog wel iets 

van hem horen; hij speelt 

namelijk in een dweil-

orkest…  

Eind november of begin 

december wordt, in 

samenwerking met het 

Werkbedrijf Nijmegen,   

Sjaak een receptie 

aangeboden. Hier wordt 

later nog een bericht over 

uitgedaan.   

 

Accomodatiecommissie  

We schreven het al eerder: 

alles stroomt en niets blijft 

hetzelfde… 

Dit geldt ook voor ons 

tennispark. De coniferen die 

met hun wortels de drainage 

van de tennisbanen in een 

continu proces terroriseer-

den en voor veel én arbeids-

intensief snoeiwerk te boek 

stonden, hebben het loodje 

moeten leggen. Binnenkort 

worden door een hoveniers-

bedijf de achtergebleven 

stronken (ca. 500 stuks!) 

verwijderd.  

Maar alleen bij de coniferen 

bleef het niet. Na 40 jaar zijn 

de bomen rondom de 

tennisvelden tot flinke 

exemplaren uitgegroeid. Zij 

zorgen ervoor dat ieder jaar 

weer bergen eikels, vele 

kubieke meters blad en 

hinderlijke zaden op de 

tennisbanen terechtkomen.    

Ook zij ontkwamen niet aan 

de niets ontziende ketting-

zaag van de accommodatie-

commissie.  

 
Het resultaat..? ‘Het werkt 

best wel ruimtelijk’, zo wordt 

links en rechts door de leden 

opgemerkt. Maar zeker zo 

belangrijk is het feit dat het 

arbeidsbesparend werkt en 

dat is met een slinkende 

accommodatiecommissie 

mooi meegenomen…     

 

Als herinnering: 

De Pubquiz op 3 november! 

Aanvang: 20.30 uur en kost 

€ 3,00 p.p. De inschrijflijsten 

hangen in de hal van het 

clubhuis. De inschrijving is 

beperkt tot 15 teams..! 
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