Het is nog geen game, set en match met Corona
Helaas, lieve leden, we zijn voorlopig niet van dat nare
virus af.
De strijd is nog niet gestreden.
Rutte zei: ‘wel tennis, maar niet dubbelen’. Maar misschien vergiste hij zich, omdat
hij zelf niet tennist.
We wachten daarom even nadere berichten van de KNLTB en Gehandicaptensport
Nederland af.
Om aan de veilige kant te blijven hebben we besloten dat er vandaag, woensdag 14
oktober, géén tennis zal zijn in T-line en Fablohal.
Vanaf volgende week pakken we de lessen weer op, waarschijnlijk met een
aangepast schema.
We laten jullie dat bijtijds weten.

Van de voorzitter
Beste leden, ouders, vrijwilligers, begeleiders, sponsoren en
belangstellenden,
Een weekje naar Overijssel, weg van de drukte. Fietsend door
de bossen, tussen de groene weilanden, genietend van het afwisselende landschap,
de rust en de stilte.
En dan weer thuis, onder het genot van een kopje koffie gaan mijn gedachten terug
naar deze week en ik denk: “Het leek wel een sprookje.”

Van de penningmeester
Op de ALV van 2019 is besloten dat de contributies voor de
periode 1 april 2020 t/m 31 maart 2021 gelijk zou blijven op €100
per seizoen. Met aftrek van €10 bij tijdige betaling en
automatische afschrijving.
Ik wil alle leden en ouders begeleiders hiermee op de hoogte stellen dat ik op 30
november aanstaande de contributies zal innen via automatische incasso. Dat wil
dus zeggen dat ik op 30 november €90 van de deelnemers aan het Wintertennis zal
afschrijven. Je hoeft niets anders te doen dan te zorgen voor voldoende saldo op de
rekening.
Degenen die geen machtiging hebben afgegeven zal ik binnenkort per mail een
factuur sturen met het verzoek deze voor eind november te voldoen.
Iedereen een fijn winterseizoen en bedankt voor jullie medewerking.
Agenda
9 november
24 november

bestuursvergadering
Algemene Ledenvergadering (onder voorbehoud)

Wie zijn er jarig de komende twee maanden?
Voor alle leden die in oktober en november jarig zijn;
van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag!
2 oktober
3 oktober
10 oktober
13 oktober
15 oktober
16 oktober
30 oktober

Ricardo Verhoeven
Bianca Meegdes
Peter Roozen
Teyler Wenckebach
Annemarie Göbel
Esther Albers
Ronald van der Mije

8 november
10 november
10 november
16 november
17 november
19 november
24 november

Aimée Kraak
Menno de Goede
Richard Timmer
Sara Sijm
Sidney Piller
Sonja Bartels
Nina Schyns

Van de ledencommissie
Het korte zomerseizoen is alweer voorbij....
Wij denken dat wij ondanks de nare situatie kunnen terugkijken
op een fijn zomerseizoen.
Soms was het wel eens lastig maar iedereen deed, op zijn
eigen manier, zijn uiterste best om aan alle nieuwe regels die werden opgedragen te
voldoen, zodat wij toch met elkaar konden tennissen.
Onze complimenten voor iedereen hiervoor.
Voor enkele leden was het helaas niet mogelijk, door de
coronaregels, om te komen tennissen en dat was wel jammer.
Nu staat de winter alweer voor de deur, weer nieuwe regeltjes die erbij
komen en weer net een andere situatie.
Maar na het zien hoe iedereen alle nieuwe regeltjes oppakte
afgelopen zomer, zijn wij ervan overtuigd dat wij de "nieuwe"
situatie in de tennishallen ook zo onder de knie zullen krijgen.
Samen zijn wij sterk!
PS wij zouden het haast nog vergeten...
In de hal draag je schoenen
met een zo glad mogelijke zool
dus met weinig of geen profiel
Zwarte zolen onder de schoen mag niet

Oproep van Imra
De Special Olympics Nederland heeft
een atletencommissie. Imra is daar lid
van.
Zij vergaderen 2x per jaar.
Dit jaar is dat op 24 oktober, door de Corona gebeurt dat nu
online, door middel van video-bellen.

Imra vraagt aan jullie en misschien ook aan vrijwilligers:
“Na een lange tijd gaan we 2 uur lang videobellen soort vergadering
(atletencommissie special olympics)
Nu is mijn vraag aan iedereen heb je nog punten die ik mee kan nemen? Schrijf het
op een briefje en geef het aan mij.”

Maar wat is eigenlijk de atletencommissie?
Het antwoord vonden we op de website van de Special Olympics:
In iedereen schuilt een held. Helden die trots zijn op hun sportprestaties, helden die
laten horen wat zij van Special Olympics Nederland vinden, helden die hun mening
durven te geven en helden die het leuk vinden om met sponsoren en journalisten te
praten.
Deze helden zitten in de atletencommissie van Special Olympics Nederland. De
atletencommissie vergadert twee keer per jaar. De leden bezoeken regelmatig
verschillende evenementen en zijn daar het gezicht en de stem van de sporters van
Special Olympics Nederland.
De atletencommissie bestaat uit momenteel uit zes leden:
•
•
•
•
•
•

Matthijs van Doorn, voorzitter
Baries Westphal
Colin Huigen
Lize Weerdenburg
Peter le Clercq
Imra de Wolf

Ik krijg de pen en geef hem door aan…….
Ik ben Peter Roozen , 48 jaar oud/jong en
tennis al 30 jaar met veel plezier bij Smash.
Begon in 1991 samen met o.a. Annemarie,
Anja , Rowdy en Ad.
Ik doe graag en kijk ook graag naar sport.
Bij voetbal is Feyenoord mijn club.
Ik ben samen met mijn vader ook een paar keer naar Frankrijk
geweest om de Tour de France te gaan kijken.
Ook ga ik graag bowlen en zwemmen en naar de disco bij de
Baan.
Ik woon samen met 5 andere bewoners in Eigen Vaart in Heemstede, maar over
ongeveer 2 jaar gaan we verhuizen naar Schalkwijk. Ze zijn nu druk aan het bouwen
aan onze nieuwe woning.
Overdag werk ik in de houtgroep van de Hartekamp. Ik maak daar o.a.
ganzenborden en damborden.
Door in te branden , schuren , schilderen.
Thuis heb ik een lievelingsdier, dat is Sammie, de kat
van mijn ouders. Als ik een balletje gooi dan springt
hij wel een meter hoog. Het is een heel leuke kat,
heeft een mooie zwarte sik en een zwarte stip op zijn
neus. Kijk maar op de foto of je die kan vinden.!
Ik geef de pen door aan………….. Bep Klijn.

Weten jullie dat….
….Daniël zich onlangs vermomde als vrijwilliger en hij Janneke en
Ria continu de ballen aanspeelde?
….Wesley een heel bijzondere hond – Aiko –
heeft? Aiko is een border collie, lief en heel goed
in het detecteren van anijs. En dit is pas het
begin. Aiko wil en kan nog veel meer leren.

