


Hallo allemaal, 
 
Lewabo bestaat 50 jaar!!! Een jubileum dat we niet 
onopgemerkt voorbij willen laten gaan. Op 22 augustus 
1968 is tennisvereniging Lewabo opgericht door een 
aantal enthousiastelingen en daarna is er gedurende deze 
50 jaar gewerkt aan een club-gevoel. Lewabo is een 
gezonde en gezellige vereniging geworden waar voor 
ieder tennisser een plek is. Een vereniging waar we met 
zijn allen trots op kunnen en mogen zijn. 
 
In dit boekje treffen jullie het programma aan van de 
feestweek ter ere van dit 50 jarig jubileum. We hebben 
een bomvolle week gepland die zal starten op woensdag 
22 en eindigen op 26 augustus. 
 
Wij als organisatie hopen natuurlijk dat jullie iedere dag 
aanwezig zijn om er op die manier met z’n allen er een 
geweldige week van te maken. 
 
Want zeg nou zelf, een 50 jarig bestaan mag je 
natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Op de 
volgende pagina’s tref je de activiteiten met de 
belangrijkste tijden en informatie aan. Mochten er vragen 
ontstaan over het programma, schroom dan niet om 
contact op te nemen met de organisatie. 
 

Wij wensen jullie nu alvast veel leesplezier en gaan 
er vanuit jullie te zien op het jubileumfeest! 
 
Met vriendelijke groet, 
Organisatie Jubileum Lewabo 
 
Mariëlle van de Bos / Eric de Jong / Geert van Oort /  
Henk Janssen / Vincent de Jong  

Als organiserende partij kunnen wij het helaas niet alleen.  
Wij zijn daarom nog op zoek naar vrijwilligers die samen met ons  

deze week tot een onvergetelijke week willen maken. 
Of het nou gaat om bardienst of opruimen na een feestje,  

je kunt jezelf hiervoor opgeven bij Vincent de Jong. 
Dit kan per mail/sms/whatsapp: c.w.dejong@hotmail.nl of 06-22773542. 







Donderdag 23 Augustus 
 

Hussel 2 the 60’s 
 

Aanvang:   19:00 (tot 00:00) 
Dresscode:   60’s tenniskleding 
Leeftijd:   18+ 
 
Wat gaat er gebeuren? 
 
 
We gaan er een gezellige hussel avond van maken! 
 

Een toernooi dat 1 avond duurt en waarbij je van 
te voren niet weet mét wie en tégen wie je speelt. 
Niet de prestaties maar de gezelligheid staat 
voorop!  
 
Eind van de avond zal de balans opgemaakt worden en 
zullen de nummers 1 2 en 3 hun prijs in de vorm van 
consumptie munten in ontvangst kunnen nemen. 
 
Wij willen deze avond graag om 00.00 aflsuiten. 









Zaterdag 25 Augustus 
 

Receptie 
 
Aanvang:  16:30 
Dresscode:  Geen 
Leeftijd:  Alle leeftijden (leden en oud-leden) 
 
Wat gaat er gebeuren? 
 

Tijdens deze receptie zullen verenigingen, leden, oud
-leden en instanties aanwezig zijn om te proosten 
op het 50 jarige leven van onze club.  
 
Nadat alle handen geschud zijn zullen er rond 17:30 uur 
enkele toespraken gehouden worden.  
 
De receptie zal om 18:30 eindigen om het jubileumfeest 
voor te bereiden. 







 

ALGEMEEN 
 
 

Munten: 
Tijdens de jubileumweek kunnen consumpties alleen met 
munten afgerekend worden. Deze zijn te koop bij de 
jubileumcommissie. Munten worden bij voorkeur 
afgerekend met pin. Op zondag kunnen de munten tot 
17:00 uur ingelerverd worden. 
 

Vrijwilligers: 
Zoals gezegd heeft de jubileumcommissie nog 
ondersteuning nodig om in deze week te helpen bij 
allerlei werkzaamheden en activiteiten. Wij zijn daarom 
nog op zoek naar vrijwilligers die samen met ons deze 
week tot een onvergetelijke week willen maken. Er is 
een grote verscheidenheid in manieren waarop je kunt 
ondersteunen en wanneer je een helpende hand kunt 
bieden. Of het nu gaat om het helpen opbouwen van de 
ten, het draaien van een bardienst, opruimen na een 
feestje, of wat dan ook, wij zijn heel blij met jouw 
enthousiaste bijdrage. Je kunt jezelf hiervoor aanmelden/
opgeven bij Vincent de Jong. Je kunt daarbij aangeven 
wat je wilt doen. Dit kan per mail/sms/whapsapp: 
c.w.dejong@hotmail.nl of 06-22773542. 
 

Programma: 
Bent u net als ons ook erg enthousiast over het 
jubileumprogramma? Wij hopen u in ieder geval dagelijks 
te mogen ontvangen op de tennisvereniging om mee te 
doen aan alle activiteiten. Heb je nog tips voor ons, wij 
horen het graag!!! Wij hopen dat we samen met alle 
leden en voor alle leden een geweldige week tegemoet 
gaan. 
 
Met vriendelijke groet,  
Organisatie jubileum Lewabo 


