
 
 

Ons clubhuis met een nieuw interieur……. 
 
GCC De Tongelreep, 17 augustus 2020 
 
Van oud naar nieuw, hoe het is begonnen 
 
Na een aantal keren; “ nee, dit jaar toch nog maar niet, die meubels kunnen nog best 
wel een jaartje mee “, werd binnen het bestuur eind vorig jaar de knoop doorgehakt:  
 

Het clubhuis krijgt in 2020 nieuw meubilair. 
 
Misschien dat het niet iedereen was opgevallen, maar het lange intensieve gebruik 
gedurende ruim 15 jaar had duidelijk haar sporen achtergelaten: het was niet meer 
schoon te krijgen!  
 
 
Het meubilair-projectteam 
Een “meubilair-projectteam” werd samengesteld. 

• Désirée vanuit het bestuur en bewaakster van het budget. 
• Hetty en Anneke wilden zich graag bekommeren over de vormgeving van 

het meubilair en de uitdaging om met geringe middelen het clubhuis 
meer sfeer te geven. 

• Gijs en Mimi bewaakten de functionaliteit van de meubels vanuit horeca-
oogpunt.  

 
Een divers team, waarbij er dus aandacht kon worden gegeven aan de  
3 belangrijkste punten: budget, vormgeving en functionaliteit. 
En niet te vergeten: het moest ook nog comfortabel zitten! 
 
De keuze 
Na enig zoekwerk naar horecaleveranciers, heeft het projectteam de keuze 
gemaakt voor Eurosit, een horecaleverancier uit Kerkrade.   
 
Best spannend: met ons vijven een besluit nemen over nieuw meubilair, waar 
veel leden ook een mening over gaan hebben.  
 
Heel verrassend en hartverwarmend was het dat we eigenlijk al heel snel  
unaniem tot eenzelfde keuze kwamen. Hier hadden we niet van durven 
dromen! 
 
 



Wat doen we met het oude meubilair 
Barkrukken, hoge en lage tafels, heel veel stoelen: het is aangeboden aan de 
leden. Gelukkig hebben de tafels en barkrukken daardoor een goede 
bestemming gekregen. Voor de stoelen was vrijwel geen animo. 
 
Met een licht gevoel van nostalgie en weemoed (dit meubilair heeft een hoop 
meegemaakt!) is afgelopen zondag het clubhuis leeg gehaald. 
  
De vloer 
Nu het clubhuis leeg was, een prima gelegenheid om de vloer goed te reinigen 
en in de olie te zetten.  
“Poetsploeg Hetty, Anneke en Désirée” heeft een hele ochtend besteed aan de 
vloer, die er goed van is opgeknapt. 
 

        
 

         



 

 
 

En daar kwam het nieuwe meubilair ons terrein opgereden… 
 
 

 



De nieuwe meubels 
Ruim op tijd komt de vrachtwagen van Eurosit aan bij de club.  
We zijn natuurlijk nieuwsgierig en een beetje gespannen! 
Stuk voor stuk pakken we de meubels uit en zetten ze in de ruimte neer.  
Dat ziet er goed uit!  
We krijgen al veel positieve reacties van de leden die er zijn. Fijn! 
Een uurtje of wat verder staat alles op zijn plek en we zijn heel tevreden. 
Nog wel een foutje in de levering met de barkrukken, maar dat wordt nog goed 
opgelost.  
  

 
 

 



De aankleding 
Hetty en Anneke gaan zich nu nog buigen over sfeeraccenten  en aankleding. 
Zij hebben in ieder geval al een tweedehands kleed op de kop kunnen tikken 
voor onder de stamtafel. Het ligt er prachtig! 
  

 
 

 
Nou…??              Kunnen jullie je hierin vinden? 

 
De afronding 
Over een aantal weken zal het project zijn voltooiing naderen en wordt het 
team weer ontbonden. 
Voor nu alvast: het was een hele positieve ervaring om op constructieve wijze 
met elkaar samen te werken en om tot een mooi resultaat te komen. 
Dank daarvoor! 
 
Desirée  

 


