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Voorwoord
door Bas Wijnands

Beste leden,
De laatste nieuwsbrief van dit jaar. Weer een
bewogen jaar. Iedereen had gehoopt dat we na
2020 en alle beperkingen een “normaal” jaar
zouden kunnen hebben maar helaas zijn we
nog niet van corona verlost. Daardoor is niet
alles doorgegaan maar veel activiteiten konden
wel doorgaan. Zo hebben we weer een
succesvolle tennismiddag kunnen organiseren
voor de senioren en ook de najaar competitie is
uitgespeeld. Door de inzet van Corné en Janick
wordt het op woensdagavond steeds drukker op
het tennispark. Inmiddels hebben we weer een
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leuk aantal jeugdleden. Langs deze weg wil ik
Corné en Janick bedanken voor hun inzet. Vol
goede moed gaan we naar 2022. Helaas starten
we met een lockdown waardoor het altijd
gezellige snert toernooi niet door kan gaan.
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Laten we hopen dat er in 2022 weer meer kan
en mag. Ondanks alles blijft de sfeer op de
vereniging goed en hebben we het gezellig met
elkaar. Dankzij alle vrijwilligers die zich
ondanks alles in blijven zetten ziet het park er

Corona
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prachtig uit en hebben we kunnen genieten van
een hapje en een drankje in de kantine.
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor
zijn of haar inzet! Rest mij verder alleen nog
iedereen mooie feestdagen te wensen en een
fantastisch 2022!
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Het kabinet en het OMT maken zich grote zorgen om de snelle verspreiding van de omikronvariant
van het coronavirus. Om de verspreiding van het virus te vertragen stelt het kabinet vanaf zondag
19 december 5.00 uur een harde lockdown in. Bijna alle sectoren moeten sluiten behalve essentiële
winkels en apotheken. Ook binnensportlocaties moeten sluiten. Buiten sporten blijft mogelijk van
5.00 tot 17:00 uur. De maatregelen gelden voorlopig t/m vrijdag 14 januari.
We zijn blij dat sporten nog mogelijk blijft. Bewegen is juist gezond, het draagt immers bij aan een
goede weerstand en conditie. Het houdt je fit en scherp, geeft energie en dat hebben we nodig in
deze tijd.
Tennis- en padel verenigingen mogen dus open blijven van 5:00 tot 17:00 uur. Tennis en padel
buiten mag onder voorwaarden.
Er is de afgelopen dagen intensief contact geweest met NOC*NSF en VWS en de adviezen zijn in
afstemming met deze partijen tot stand gekomen. Neem je verantwoordelijkheid en gebruik je
gezonde verstand, geef elkaar de ruimte.
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Een bezoekje van de
pieten
De trainingen van de jeugd op de
woensdagavond mag voorlopig niet
doorgaan omdat het kabinet heeft
besloten dat er na 17:00 niet meer
gesport mag worden. We hadden ook net
te horen gekregen dat de pieten op
woensdag 1 december langs zouden
komen bij de tennis tijdens de
woensdagavond training. Ook dat kon
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helaas niet doorgaan. Toen hebben we
besloten om met de Piet in de auto te

NAJAAR COMPETITIE
door Sjaak Heijmans

stappen en bij alle kinderen van de
woensdagavond training langs de deuren
te gaan. Een kleinigheid mocht natuurlijk
niet ontbreken. Een lekkere chocolade

Het winnende team van de najaar competitie.

letter met een rijm erbij. En uiteraard

Overgestapt van de zaterdag en meteen kampioen!

een handje pepernoten.

Jurgen, Bas, Guido, Ronald, Johan en Niels
Beste jeugd van TV Groot Zuideveld.
Van harte gefeliciteerd met jullie overwinning!

Door de corona kunnen wij helaas niet
meer bij de tennis komen.
Maar omdat jullie dit jaar goed je best
hebben gedaan, willen wij jullie toch
belonen.
Ook dit jaar stellen wij jullie niet teleur.
Daarom komen wij nu bij jullie aan de
deur.
Hier een kleinigheidje dus van de sint en
zijn pieten.
Maak het maar snel open en ga ervan
genieten.
Groetjes Sint & Piet

WE HOPEN DAT WE ER IN HET
NIEUWE JAAR SAMEN WEER
TEGENAAN KUNNEN GAAN!
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WINTERCOMPETITIE
door Jan Lensvelt

De wintercompetitie is weer in volle gang maar op
het moment van schrijven ligt deze tijdelijk stil. De
wedstrijden van 8 januari 2022 gaan niet door en
die van 15 januari zijn nog onzeker. In de app
wordt alle nieuwe informatie bijgewerkt. Zo blijf je
op de hoogte. Toch zijn er al heel wat wedstrijden
gespeeld. Hieronder vindt u de tussenstand.
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NIEUWE LEDEN
door Rob van Otterloo

Van harte welkom!
• Ron Schalken (S)
• Evy Paree (S)
• Lukas Grünbar (J)
• Mathijs Elbertsen (J)
• Lana de Jonge (J)
• Melissa Heijm (J)
• Lenn Wijnands (J)
• Rhand & Faile Koek (J/J)
• Luke Wegerif (J),
• Nyne Weterings (J)

Veel tennisplezier toegewenst!
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NIEUWS UIT DE VERENIGING
door Rob van Otterloo

Geboren op 02-03-2021 Elle Noor
dochter van Brian van Dortmont en
Ellen van der Post
Geboren op 11 -11-2021 Flo
dochter van Steffie le Sage en Mart van Mook
Getrouwd op 6 nov. 2021 Jamie van Gemert en
Ronald Kiewiet
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