Geslaagd feest Bowls '92
Losser

Bij café Heijdemann stond zaterdag jongstleden een feestje
in de planning. Om 15:30 verzamelden tal van mensen zich in
deze zaal om het jubileum van 25 jaar Bowls ’92 te vieren.
Oud is het nieuwe jong
Bij binnenkomst kregen alle leden, en iedereen die daar bij hoort, een glas
champagne. Hierna werd over gegaan tot het feliciteren van de bestuursleden
met het 25-jarig bestaan van de vereniging.
Toen iedereen was gesetteld deed G. Bruins het openingswoord. Bruins stond
stil bij het ontstaan van de verenging en dat de vereniging destijds een
eenmalige schenking van de gemeente kreeg van maar liefst 18.000 gulden.
‘In 1996 werden we officieel een vereniging en nu nog steeds zorgen nieuwe
leden ervoor dat de club blijft bestaan. Oud is immers het nieuwe jong en dat
blijkt al 25 jaar een succesvol recept, volgens Bruins.’
Na het woord van Bruins zong de zaal uit volle borst het clublied en werd er na
het lied stil gestaan bij de ontvallen leden in de afgelopen 25 jaar.
Wethouder Hassing

Hierna was het de beurt aan wethouder Hassing om namens de gemeente
een woordje te doen. Ook had Hassing, namens de gemeente, een verassing
in petto om de vereniging financieel bij te staan. Deze cheque werd
overhandigd aan voorzitter Jan Bakker. Ook zette de wethouder Tinus en
Annelies Riesewijk, Ali en Antonio Lampis en Piet Bijsterveld in het zonnetje
omdat ze al 25 jaar lid zijn van de vereniging. Al vanaf de oprichting zetten
deze mensen zich in tomeloos in voor de vereniging

André Hazes
Na alle officiële gelegenheden gingen de voetjes van de vloer met een André
Hazes look-a-like die werd vertolkt door Martin Ankoné. De bekende nummers
als ‘Bloed zweet en tranen’, ‘De vlieger’ ontbraken niet en dus zong de zaal
mee uit volle borst.
Casino
Bowls heeft normaal weinig met geluk te maken want met deze Engelse sport
heeft men een zeer goed richtingsgevoel nodig. Nu waagden de leden echter
een gokje want de zaal werd na André Hazes omgetoverd tot een casino. Hier
konden alle leden een gokje wagen aan de Roulette tafel, blackjack tafel, of
ouderwets dobbelen.
Koud en warm buffet
Tussendoor werd er pauze gehouden voor een uitgebreid koud en warm
buffet. Na het buffet was er een dessert met koffie waarna de leden weer

verder gingen met het gokken. Aan het einde kregen de beste man en de
beste vrouw een prijs.

Gehuldigd
Aan het eind van de avond werden de oudste leden nog gehuldigd. Deze
leden waren erbij vanaf de oprichting en werden in het zonnetje gezet. Tegen
21:00 liep het feest dan toch ten einde. Een geslaagde avond waarin
menigeen de voetjes van de vloer kreeg. Een mooie avond dat een groot
succes werd.

