
VERSLAG UITJE DERTIGJARIG JUBILEUM 
 
 
Op 23 augustus jl. was het zover: TAVERDO-leden en "aanhang", in totaal 21 personen, herdachten 
het dertigjarig jubileum met een gezellige dag.  Als introducé van Yvonne nam ik aan dit uitstapje van 
de tafeltennisvereniging deel. Op het programma stonden onder andere een bezoek aan het 
Zwillbrocker Venn en de steengroeve in Winterswijk.  
Vol verwachting stond ik op zaterdag 23 augustus om 07.45 uur 's morgens klaar, met een rugzakje 
met broodjes en drinken en een tas met laarzen, steenbeitel en een hamer. 
Yvonne en Jan kwamen me ophalen en samen gingen we naar de sporthal. Ik heb jullie kantine nog 
even bewonderd (luxe hoor, in een sporthal een ruimte, die alleen door TAVERDO wordt gebruikt) en 
na een voorraadje frisdrank te hebben ingeladen, was het wachten op de anderen. Al gauw stond er 
een groep te wachten. Te wachten …? Ja, want volgens de leden moesten we wachten op Eus: hij 
heeft een reputatie op te houden door altijd als laatste (en vaak te laat) te komen. En inderdaad, 
Eugène was de laatste (volgens mij heeft hij honderd meter verderop staan wachten totdat alle 
anderen er waren). Vervolgens reden we in colonne naar Zwillbrock.  
 
Om 09.00 uur krijgen we van Karin Große een diavoorstelling en uitleg over het natuurgebied.  

 
Het Zwillbrocker Venn bestaat uit drie delen: 
- het moeras, waar vroeger turf werd ge- 
  stoken om als brandstof te dienen voor 
  verwarming van de woningen; 
- de hei (heiplaggen werden gebruikt voor 
  bemesting); 
- het meer, waar veel meeuwen zijn en dat  
  het meest noordelijke Europese broed-   
  gebied van flamingo's is. 
De dames in het gezelschap hebben zitten 
gniffelen bij het verhaal van de kikkers: om bij 
de vrouwtjes in de smaak te vallen voor de 
Brautschau, verkleuren de mannetjes in de 
paartijd tot felblauwe exemplaren! 
 
 

 
Na de dia's en een rondgang door het heel 
leuk opgezette doe-museum, gingen we 
onder begeleiding van Karin het natuurgebied 
in. Een wandeling van anderhalf uur, met 
rust- en kijkpauzes in de uitkijktorens. De 
flamingo's waren uitgebroed en dit jaar al 
vroeg vertrokken naar elders (Noord-
Nederland?); één enkel exemplaar was 
eenzaam achtergebleven, maar werd door 
alle aanwezigen alom bewonderd. 
Om 10.45 uur hebben we afscheid genomen 
van onze natuurgids en schoven we aan bij 
Zum Kloppendick voor een kop koffie, thee of 
chocolademelk, waar we allen ondertussen 
smachtend naar uitkeken. Als de vermoeide 
benen genoeg rust hebben gehad, vertrekken 
we met de auto naar Winterswijk. 
 

 
 
  



In de tuin van onze 
volgende bestemming ook 
tijd voor de meegebrachte 
boterhammen en wat te 
drinken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In het museum Frerikshuus (met een oude kruidenierswinkel en exposities over onder andere de 
steengroeve, Mondriaan en textiel) hebben we om 13.00 uur een diavoorstelling met uitleg over de 
steengroeve: het ontstaan ervan, wat er allemaal gevonden is en wat er nog te vinden en te zien zal 
zijn op archeologisch gebied (dit jaar waren er vier excursies onder begeleiding, waaraan maximaal 
vijftig personen per keer mogen deelnemen; vandaag was de laatste, dus echt een uniek uitje). De 
diavoorstelling was in een goed verduisterd zaaltje en duurde voor velen nèt iets te lang; gevolg: 
gapen, knikkebollen en slapen. Nadat de stoelen door de mannen waren gestapeld en opgeruimd, 
gingen we allen (uitgeslapen) in optocht achter de leider aan, naar de steengroeve. 
 
 

Van 14.30 – 16.30 uur hebben we gezocht, gehakt en 
gebeiteld, op zoek naar versteende schatten in de groeve. 
 
 

 

 

 

Voor sommigen was dat erg 

vermoeiend. Gerard en Ria Waenink 

hadden dat al voorzien en hebben alle 

bedrijvigheid gadegeslagen vanaf hun 

riante positie in de zelf meegebrachte 

tuinstoelen (Klugscheisser). 



Vermoeid – en sommigen heel voldaan – lieten we ons eerst nog een blikje fris smaken, alvorens op 
weg te gaan voor een gezellig samenzijn in steakhouse Vivaldi in Miste. Op het terras (nou ja, terras: 
gigantische picknicktafels en lange banken in de wei) werd bier, wijn of een ander opkikkertje genoten, 
lekker zittend en gezellig pratend in een heerlijk zonnetje. 
 
Daarna werden we uitgenodigd om binnen onze maaltijd te nuttigen. Daar keken we onze ogen uit: 
pindadoppen op de vloer! En wat er aan de muren en het plafond allemaal was opgehangen! Menig 
uitbater van een uitdragerij of rommelmarkt zou afgunstig en jaloers zijn op de grote verscheidenheid  
aan curiosa en ronduit rotzooi, die hier was uitgestald. 
 
Ondanks de vreemde omgeving was de kok top: het eten was prima, grote porties en voortreffelijk 
klaargemaakt. Enkelen hebben behoorlijk zitten schransen (waaronder ondergetekende!). Bij 
sommigen waren de ogen groter dan de maag en ging veel van dat  heerlijke eten richting Hennie, die 
als erkende afvalbak dienst deed. 
 
Zelfs na de uitgebreide maaltijd hadden enkelen nog zin in een toetje. Nou ja, toetje. Enorme 
ijscomposities kwamen op tafel, hetgeen anderen ertoe deed besluiten ook nog iets te bestellen. 
Vooral de "coupe ravage" was in trek; deze coupe deed zijn naam eer aan en zorgde voor veel 
commentaar van de toe-kijkers (en waarschijnlijk buikpijn bij de toe-eters).  De stemming in de groep 
was prima: veel gelach en gezelligheid. 
  

Maar helaas, aan alles komt een einde. Na het afrekenen 
(TAVERDO, bedankt voor de financiële bijdrage) moesten we 
weer huiswaarts. 
Ik kan terugkijken op een heel leuke, leerzame dag, met veel 
gezelligheid. Ik heb leuke mensen ontmoet, genoten van de 
goede en gezellige sfeer en heb, als tastbare herinnering, een 
paar stukjes Winterswijkse grond. 
Allemaal hartelijk bedankt! 
 
Astrid Slutter  
 
 
 
 


