
	

	
	
 
Van de voorzitter 

 
Beste leden, ouders, vrijwilligers, begeleiders, sponsoren en 
belangstellenden, 
	
Wat een rare start van het zomerseizoen. Een gesloten hek 
bij de tennisparken en iedereen thuis op woensdagavond.  
Een maand later staan we onwennig met 8 leden op de 

tennisbaan. Wel een heerlijk gevoel om een tennisracket in je handen te hebben, 
tegen een tennisbal te slaan en elkaar te zien. Een week later zijn we zelfs met 40 
leden. Een uurtje om even alles te vergeten en alleen maar gefocust te zijn op die  
Het voelt als een feestje, ook al zijn er geen toeschouwers, is het leeg rondom de 
tennisbanen en missen we de leden die nog niet kunnen tennissen. Voor jullie:”Houd 
vol en hopelijk tot binnenkort.” 
	
Agenda 
 
8 juni   Bestuursvergadering 
18 + 25 juli  Clinics HBC 
 
	

 
Wie zijn er jarig de komende twee maanden? 
 
Voor alle leden die in juni en juli jarig zijn;  
van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag! 
	
 



10 juni  Lesley van Dam 
13 juni  Guus van Galen  
17 juni  Eugène Speller 
27 juni  Tom Warries 
2 juli  Sabien  Bosman 
20 juli  Katrien Hoorweg 
31 juli  Luca  Leone 
	
	
	
	
	
	
	
	

 
Van de ledencommissie 
 
Corona-babbels. 
In de afgelopen maanden dat er niet 
kon worden getennist, hebben we 

geprobeerd om contact met jullie te houden door het 
maken van de Corona-babbels.  
Velen van jullie stuurden hun verhalen naar ons op, en 
zo zijn er wel 7 extra corona-babbels uitgekomen!  
Geweldig al die inzendingen. 
 
Nu wordt er weer getennist en gaan we weer gewoon 
verder met de Babbels. 
Inzendingen van jullie blijven welkom! 

 
Thuiszitters. 
Jammer dat nog niet alle leden mogen of kunnen tennissen, maar hopelijk 
gaat dat ook voor hen snel gebeuren. Hou nog even vol, we missen jullie! 

 
Melden. 
Als je weer mag komen tennissen wil je dat dan tijdig doorgeven aan 
Marijke of Natascha?  
Dan weet Marja hoeveel vrijwilligers er nodig zijn. 

 
Corona-regels 
Er zijn nog steeds regels op de tennisparken. 
Jullie houden je daar heel goed aan! Compliment! 
Gelukkig mogen de sportkantines per 1 juli misschien weer open, dan 
komen er weer andere regels. Jullie horen dat dan. 
 
Zonneschijn. 
De zon schijnt tegenwoordig wel heel veel.  
Denken jullie eraan om een pet, een flesje water en iets tegen 
zonnebrand mee te nemen? 



 
 
 
Ik krijg de pen en geef hem door aan…… 
 
Mijn naam is Daniel en ik ben 38 jaar oud. Ik hou 
van sporten en volg alles op tv. Van wielrennen tot 
voetbal en van darten tot schaatsen, ik kijk het 

allemaal en juich voor iedereen. Maar zelf sporten doe ik ook! Op 
maandag sport ik met mijn personal trainer, op woensdag sla ik 

een balletje op de tennisbaan, op vrijdag roei ik 
op het Spaarne en waag ik ‘s avonds een 
dansje bij disco Eksjun en op zaterdagochtend 
trek ik baantjes in het zwembad. Maar het gezelligste vind ik toch 
wel ‘de derde helft’: lekker bijkletsen en dan het liefste met een 
hapje en drankje erbij. Dat is dan ook meteen wat ik graag doe in 
mijn vrije tijd, lekker koken en eten met mijn familie of vrienden. 
Maar echt ontspannen doe ik als ik op vakantie ben. Op het strand, 
in de zon met een biertje in mijn hand ben ik helemaal in mijn 

element! 
 
Ik geef de pen door aan……….. Manon. 
 
	
Dit weten de leden en de vrijwilligers wel……. 
 
Marijke en Natascha verblijdden ons iedere week 
met “Corona”babbels. Zo hadden we toch het 
gevoel dat we contact hadden met elkaar. Marijke 
en Natascha hebben zich niet verveeld. Dank jullie 
wel. 
 
 
 
“Corona crisisoverleg” 
 
 


