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Verslag 75-jaar BV Apeldoornse Boys
Op woensdag 1 april 2015 bestond onze club 75 jaar.
De feestcommissie bestaande uit Koos de Mutsert, Manuel Wuarbanaran, Harry Veldhuis en Janny
van Wijk, heeft samen met het bestuur Frits Nikkels, Henk van Tongeren en Koos van der Maarel een
receptie en een feestdag georganiseerd.
Er is een prachtig feestboekje uitgedeeld aan de genodigden en aan de eigen leden. De inhoud is
ontstaan uit interviews van diverse oud-leden en uit oude documenten en verslagen.
Woensdag 1 april
Voor de receptie waren uitgenodigd alle leden, ereleden, secretarissen van verenigingen uit het
district, wethouder van sportzaken Apeldoorn, etc.
De opkomst was goed. Meer dan de helft van de leden is op komen dagen.
Daarnaast waren aanwezig Laurien van Poelgeest en Jet Buitenhuis. Ook wethouder Nathan Stukker
had tijd kunnen maken. Tevens waren ongeveer 5 verenigingen, diverse buren op komen dagen.
Uiteraard was er ook een vertegenwoordiging van het ABC aanwezig.
Zaterdag 4 april
Voor de feestdag zelf was het ABC ook afgehuurd vanaf 16.00 uur t/m 19.30 uur. Voor de muziek was
een Dj uitgenodigd. Rond 17.00 uur kwam Job de Jong, een 20-jarige kunststoter, zijn kunsten
vertonen. Ongeveer 2 maal een ½ uur heeft hij de aanwezigen versteld laten staan van het schone
biljartspel.
De opkomst van de leden met partners was hoog. Ongeveer 50 personen in totaliteit. Ook deze
middag en avond waren Laurien en Jet als genodigden aanwezig.
Om 19.30 uur zijn we met z’n allen vertrokken naar het Wok Centre aan de Brinklaan voor een
voortreffelijk verzorgd wok-arrangement.
Rond 22.00 uur zijn de meesten van ons weer naar huis vertrokken. Enkelen zijn nog een afzakkertje
gaan nemen in het ABC.
Op deze manier wil het bestuur de feestcommissie hartelijk bedanken voor het organiseren van het
prachtige feest t.b.v. het 75-jarig bestaan van de BV Apeldoornse Boys.
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