
	

	
	
	
	
	

 
Van de voorzitter 
 
Beste leden, ouders, vrijwilligers, begeleiders, sponsoren en 
belangstellenden, 
	
Eind november hebben we de kortste, saaiste en meest 
bizarre ALV gehad. I.p.v. in het clubhuis van HBC met een 

kop koffie vooraf en een borreltje toe werd het een digitale vergadering. 
Wij zaten met z’n vijven om een grote tafel, zonder publiek, wel met een kop thee en 
als afsluiting een glaasje wijn of een biertje. Dat wel. Het enige voordeel was dat we 
het afgelopen jaar met jullie goedkeuring hebben kunnen afsluiten. Daarna hebben 
wij geproost op een ouderwetse ALV in 2021. 
 
Voorlopig is het nog steeds: Handen wassen, anderhalve meter afstand en 
mondkapje voor in openbare ruimtes. 
 
	
	
Agenda 
Tja….. die is er voorlopig niet. Er is geen wintertoernooi in de Fablo. Het enige wat 
vaststaat is dat het zomerseizoen 7 april 2021 begint. 
 
 
 
 



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

4 december  Olaf van den Eijnde 
6 december  Bianca van Zanten 
16 december  Bas van Brero 
18 december  Mandy Huges 
10 januari   Wesley Witteman 
20 januari   René van Eeken 
27 januari   Martijn Bruijnes 
28 januari   Joshua Diseraad 
30 januari   Casper Akkerman 
 
 
 
 

 
Van de ledencommissie 
 
We deden een oproep voor een Sinterklaas-special van de 
Babbels.  
En dat heeft geresulteerd in vele inzendingen.  
Jullie hebben het allemaal kunnen lezen op 5 december.  

Heel veel dank aan iedereen die de moeite heeft genomen om een gedicht of 
tekening te maken.  
We waren er heel blij mee en hopen dat jullie het leuk hebben gevonden! 

 
Imra zit in de atletencommissie van de Special Olympics Nederland.  
Ze stuurde ons een uitgebreid verslag van hun vergadering.  
Leuk om te lezen.  
We hebben het verslag wat ingekort en dat zie je hieronder. 
Wil je het hele verslag lezen, vraag dat dan aan de ledencommissie, 
dan sturen we het je toe. 

 
Martijn heeft ons gevraagd of we een keer een Babbel willen wijden 
aan alle thuisblijvers. En dat vinden we een goed idee.  
We gaan proberen om in januari de corona-thuisblijvers extra aandacht 
te geven. 
 
 
 
 
 
 
 



Van Imra 
 
De vergadering van de atletencommissie van de 
Special Olympics Nederland, waar ik jullie al over 
vertelde in de nieuwsbrief van oktober, met de athlete-leaders is 
geweest.  

Best lastig en moeilijk dat videobellen. 
 
In de atletencommissie zitten o.a. Imra, Baries en nog 4 anderen. Hun taak is om 
o.a. met sponsoren en journalisten te praten. 
 
Er zijn ook nog athlete-leaders, zij vertegenwoordigen en promoten Special 
Olympics door het geven van presentaties en interviews voor een periode van 4 jaar. 
Daar vertellen zij hun verhaal; wat hun verstandelijke beperking inhoudt en wat sport 
en Special Olympics voor hun leven betekent. Ook hebben zij een voorbeeldfunctie 
ten aanzien van andere atleten. Zij doen dit niet alleen, maar samen met een mentor. 
 
De vergadering:  
• We begonnen met een vertelrondje, om elkaar wat beter te leren kennen. 
• Daarna bespraken we de plannen voor 2020-2024 en werd ons gevraagd wat wij 

belangrijk vinden wat er in de komende jaren aandacht moet krijgen. 
• Er werd ons gevraagd wat wij zouden doen als wij de baas zouden zijn van de 

Special Olympics. 
• Wat gaat er goed en wat kan verbeterd worden?  

Imra heeft aangegeven dat de inschrijving voor de Spelen van 2020 niet goed 
verliep, waardoor 31 spelers van Smash op de reservelijst 
kwamen...  

• Aan het eind deden we nog een oefening die we allemaal na 
konden doen: “de Kikkersprong”. 

• En we bespraken hoe en hoe vaak in het vervolg te 
vergaderen. 

  
Als je het uitgebreide verslag wil lezen kan je het opvragen bij de ledencommisie. 
 
 
 

	
Ik krijg de pen en geef hem door aan… 
 
Lieve grote en kleine lezers, 
 
Ik, Bep Klijn, heb de pen van Peter gekregen en ik wil jullie 
allereerst vertellen hoe blij ik ben dat Sinterklaas weer in het land is 

in een prachtig pakjespaleis en dat alle kinderen zo als altijd meteen hun schoen 
mochten zetten. Maar ja, als jullie deze nieuwsbrief lezen is Sinterklaas al weer op 
terugreis naar Spanje en denken we allemaal alweer aan een gezellig Kerstfeest. 
En ja, bij een feest als Kerst horen natuurlijk altijd kerstversieringen en lekkere 
dingen. Ik zorg er dan altijd voor dat er ook een lekkere appeltaart is die ik zelf heb 
gemaakt. Ik bak die appeltaart niet alleen voor Kerst maar al heel veel jaren voor 
onze kleinkinderen als ze op school met mooie cijfers goed hun best hebben gedaan. 



Behalve appeltaarten bakken wandel ik graag veel in de omgeving of in het bos, 
zoals Grote Hout en Groenendaal. Op dinsdag en vrijdag tennis ik ’s morgens bij Pim 
Mullier en natuurlijk elke woensdagmiddag met 
jullie bij Smash omdat ik dat heel gezellig vind. 
Omdat we door het Coronavirus ook veel thuis 
moeten blijven maak ik ook legpuzzels van 
1000 stukjes. Inmiddels heb ik er al vijf 
gemaakt. Knap hè! En als ik dan wandel zie ik 
vaak van alles om mij heen wat op een 
puzzelstukje lijkt. Ik schiet dan in de lach 
omdat dat wel een beetje gek is. 
 
Ik hoop dat jullie gezellige feestdagen krijgen en wens jullie alvast een gelukkig 
Nieuwjaar. 
En als laatste geef ik nu de pen aan…………. Tijn. 
  
 
 
Weten jullie dat…. 

 
…..Carlos met onze toppers van zeven uur heeft 
meegespeeld? En dat smaakt naar meer! 
 
 
 
 
 
 
 

…. Esther & Leendert en Mary Jane & Eugene 
binnenkort buren worden? Op 9 november ontvingen ze 
de sleutels van hun nieuwe woning in 
Haarlem Oost. 
 
 
 
 
 
 

 
 
… dat ik niet meer weet waar de Smash vlag is gebleven? 
Wie weet het wel? Het laatst gezien tijdens de 
openingsceremonie van de SO in Doetinchem. 


