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Van onze voorzitter 
 

Beste tennisvrienden en vriendinnen,  

Het is een beetje vreemd om nu een 

voorwoord te schrijven terwijl er niet 

wordt getennist. We moeten maar 

afwachten hoe lang dit nog gaat duren. 

Vanaf 29 april kan de jeugd tm 18 jaar 

weer (onder toezicht) de baan op. Onze 

trainingspartner NDO is zich al aan het 

voorbereiden op de hervatting van de 

trainingen aan de jeugd. Maar dit heeft 

nogal wat voeten in de aarde. Er zijn 

allerlei richtlijnen van gemeente, landelijke 

overheid en KNLTB waar we ons aan 

moeten houden. Maar in ieder geval is er 

weer een eerste begin. In de afgelopen 

weken is er op de banen hard gewerkt. 

Allereerst hebben Ben en Bert samen met 

de leverancier aan de banen het groot 

onderhoud uitgevoerd. De banen liggen er 

dus spic en span bij. En ze worden verlicht 

door de gloednieuwe LED lampen. Na de 

geweldige respons van de leden op de 

vraag van het bestuur, kon Marnix aan de 

slag en zijn de lampen geplaatst. De 

aanvraag voor de subsidie kan richting 

Den Haag. Onze nieuwe penningmeester 

Jan Ogink heeft ook ondersteuning 

gevraagd voor het verlies aan inkomsten 

door de baansluiting. En met succes. We 

krijgen € 4000,- compensatie voor het niet 

doorgaan van alle activiteiten t/m de 

zomervakantie. Zo merken jullie dat de 

bestuurlijke activiteiten gewoon doorgaan, 

ook al wordt er niet vergaderd en 

getennist. Ik wens jullie namens het 

bestuur gezondheid en geduld bij het 

wachten op heropening van de banen. 

Fred Huberts 

WTC bestuur 

Voorzitter  Fred Huberts 

Secretaris  Henk Meijer 

Penningmeester   Jan Ogink 

Technische commissie  Riet Koekkoek 

Jeugdcommissie   vacant 

Baan/accommodatiecie Marnix Bijl 

Kantinecommissie Richard Winters 

Sponsorcommissie Cor Post 

 

Activiteiten agenda 

Mei 2020 ‘Vrije tennis’ jeugd op  

Wo. 15 – 17 uur 

Zat. 15- 17.00 uur 

  

Van de ledenadministratie 

We heten de volgende lid van harte welkom. Veel 

tennisplezier bij WTC. 

Ingrid de Vries 
 

 

Volgende Nieuwsbrief begin 

september 

De volgende Nieuwsbrief zal begin september uitkomen.  

Kopij vóór 25 augustus naar: 

 wezepsetennisclub@gmail.com 
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GEMIS OP DE MAANDAGOCHTEND 

Onder de trouwe bezoekers van de 

maandagochtendgroep zijn ons een paar 

leden ontvallen. Bert Schinkel was 

jarenlang spelend lid, en later met zijn 

vrouw Jannie trouwe bezoeker van de 

maandagochtend. Bert is op 23 maart 

overleden  in Kampen. 

Bert Bosker is na zijn pensionering 

begonnen met tennissen en ook toen de 

leeftijd  mee ging tellen  was hij nog lang  

vaste bezoeker van de koffieochtenden. 

Bert woonde al een tijdje  in het  Gouden 

Hart in Wezep. Hij  is op 19 februari 

overleden. 

Ook hebben afscheid moeten nemen van 

Lien Wolf. Zij is op 14 april overleden in 

Zwolle. Lien verzorgde jaren lang samen 

met Agnes Breugelmans voor de goed 

lopende koffieochtenden op maandag. 

Menig kaartje is door haar verstuurd voor 

het lief of leed wat iemand ten deel viel. 

WTC-WCT 

Zondagmiddag 8 maart heeft de eerste 

van vier Winter Challenge Toernooi (WCT) 

plaats gevonden (foto hieronder). Twintig 

deelnemers hadden zich opgegeven en om 

14 uur werd gestart met  wedstrijden om 

2 gewonnen sets. Bij gelijk spel volgde er 

nog een super tiebreak. Het was een zeer 

gemêleerd gezelschap met goede en heel 

goede tennissers die onderleiding van Riet 

Koekkoek de winter kilo’s weg gingen 

spelen. Na afloop van de partijen  was er 

een gezellige nazit met hapjes verzorgd 

door Jetty de Jong. 

Helaas bleef het dit jaar bij 1 keer WCT. 

We hopen misschien de zomer challange 

(ZCT) weer  kunnen oppakken in 

augustus. 

 

 

  

 

Technische commissie 
 Bijdragen van Fred Huberts, Anneke Leijenhorst, Annegreet van Wier 



 
 

   
Nieuwsbrief nr. 8 | 2020 WTC 

 

Nieuwsbrief 
Mei 2020 

DE LAMP VAN RICHARD 

In de vorige editie van deze nieuwsbrief 

werd al melding gemaakt van de nieuwe 

bestuurstafel gemaakt door Richard 

Winters. We zijn uitermate content met 

deze nieuwe extra grote tafel. Maar 

Richard vond het geheel nog niet compleet 

en heeft een mooie lamp boven de tafel 

gemaakt. Chapeau Richard en dank voor 

dit vakwerk!  

WATER DRINKEN IS GEZOND 

Het lijkt wel of alles even stilstaat wat het 

tennissen op het park betreft, maar niets 

is minder waar, kijk maar naar de Baan & 

Accomodatie Commissie. Ook de 

gemeente heeft niet stil gezeten en heeft 

een bidonautomaat geschonken. Dit als 

beloning voor de gezonde sportkantine 

met een zilveren certificaat. We hadden al 

een waterpunt en hier kon installatiebedrijf 

van Diepen vrij eenvoudig een mooi 

apparaat plaatsen. De automaat  is reeds 

geschikt voor gebruik. Op een later 

moment zal er nog de nodige aandacht op 

gevestigd worden, voor een officiële in 

gebruik name.  
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TENNIS MAG WEER 

Vanaf 30 april is het tennis voor de leden 

tot en met 18 jaar weer gestart. NDO 

heeft, samen met de Corona commissie, 

gekeken naar de invulling van de regels 

die gesteld zijn door de KNLTB en de 

gemeente.  

Alle kinderen hadden zich verzameld bij 

het hek en zijn daar opgehaald door 

Gerrit-Jan van Guilik, de trainer van NDO. 

Op het terras mogen de kinderen hun 

handen desinfecteren met gel terwijl 

Gerrit- Jan de hygiëne- en gedragsregels 

toegelicht. Er is een looproute gemaakt 

voor de heen en terugweg naar de les. 

Over baan 1 en 2 gaan de kinderen naar 

baan 3 en 4 waarna de tennisles, na 

weken van rust, weer opgepakt kan 

worden. Onwennig is het voor sommigen 

wel.  

Aan het einde van de les brengt Gerrit-Jan 

de kinderen, via het pad achter baan 1 en 

2, terug naar het terras. Daar worden de 

handen wederom gedesinfecteerd.  

En de tennisballen? Die gaan na de les in 

quarantaine. Deze worden verzameld in 

een plastic zak, wordt gedateerd en 

mogen 2 dagen niet worden gebruikt.  

Het is best spannend en omslachtig, maar 

wat is het fijn om te zien dat er weer 

wordt getennist! 

 

Jeugdcommissie 
 Bijdragen van Riet Koekkoek, Jettie de Jong en Annegreet van Wier 
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RICHTLIJNEN 

Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar 

mogen vanaf 29 april weer buiten sporten 

onder begeleiding. Er mogen geen 

(officiële) wedstrijden worden gespeeld. 

Dit betekent dat we vanuit WTC gestart 

zijn met de lessen en ‘vrij tennis’ onder 

begeleiding. Uiteraard zijn hier behalve 

vanuit de vereniging ook vanuit de 

overheid regels aan verbonden. 

Er mag alleen door de leden tot en met 18 

jaar worden getennist tijdens: 

 De tennislessen – starten vanaf 

donderdag 30 april as – indeling is 

gemaild 27-4); 

 De georganiseerde momenten van ‘vrij 

tennis’ – start vanaf zaterdag 2 mei as: 

o  Zaterdagmiddag: 15 -  17 uur; 

o  Woensdagmiddag: 15 - 17 uur. 

‘Vrij tennis’ mag ALLEEN op deze tijden 

onder begeleiding van een Corona 

coördinator van WTC!! Dit zijn Jettie de 

Jong en Annegreet van Wier. Op andere 

tijden mag er NIET ‘vrij’ worden getennist! 

Voor ‘vrij tennis’ gelden dezelfde regels als 

vo or de tennislessen (zie hierna). 

Algemeen: 

 Bij klachten zoals koorts, hoesten, 

verkoudheid geldt voor iedereen nog 

steeds: blijf thuis!; 

 Volg de instructies van de 

leraar/lerares/begeleider bij aankomst 

en hou ten alle tijde 1,5 meter afstand 

tot de leraar/lerares/begeleider; 

 Ouders mogen helaas niet op het 

tennispark komen, dus kinderen bij 

de i ngang afzetten (aan de 

buitenkant van het park), waarbij 

een ieder 1,5 meter afstand houdt; 

 Voor alle leeftijden geldt: Geef elkaar 

de ruimte (minimaal 1,5 meter) bij 

aankomst en vertrek op het tennispark. 

Hygiëne regels: 

 Handen zijn gewassen bij aankomst op 

het tennispark; 

 Wij verwachten dat iedereen 1,5 meter 

afstand houdt; 

 Kinderen wachten bij de ingang (aan de 

buitenkant van het park), waarbij een 

ieder 1,5 meter afstand houdt, totdat 

de trainer aangeeft dat zij het park op 

mogen; De trainer zal de groepen ook 

van het park af begeleiden; 
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Zorg dat de kinderen voor het sporten 

thuis naar het toilet gaan. Ga ervan uit dat 

de sanitaire voorzieningen en kleedkamers 

gesloten zijn; 

 Vermijd het aanraken van hekken, 

banken, netten, scoreborden, deuren 

en vooral elkaar (1,5 meter afstand!); 

 Neem jouw eigen materiaal mee, zoals 

een bidon met water (gevuld!) en 

papieren doekjes (leg deze op jouw 

baanhelft, maar in elk geval op 1,5 

meter afstand van elkaar); 

 Hoest en nies in jouw elleboog en 

vermijd het aanraken van jouw gezicht; 

 Ga na het verlaten van het park meteen 

naar huis. 

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar: 

 Voor deze groep geldt: je MOET 1,5 

meter afstand houden van elkaar. 

Tennismuur 

De tennismuur is open. Regels hierbij: 

 Alleen te gebruiken tijdens de ‘Vrije 

tennis uren’ en onder de daarvoor 

geldende voorwaarden; 

 Kinderen tot en met 12 mogen 

maximaal met 2 kinderen; 

 Jongeren van 13 tot en met 18 jaar 

mogen maximaal met 1 persoon. 

De gemeente is verantwoordelijk voor het 

handhaven van de noodverordening. Bij 

(herhaaldelijk) overtreden van de 

noodverordening zijn maatregelen 

mogelijk zoals het uitsluiten van deelname 

van (groepen van) personen tot zelfs het 

weer sluiten van de accommodatie. Houd 

je dus aan de regels. De bovenstaande 

regels gelden tot en met 20 mei as, tenzij 

vanuit de overheid eerder nieuwe 

voorwaarden worden gesteld. 

Informatie over de tennislessen: 

Niels den Ouden - 06-53255138 

Informatie over het ‘vrije tennis’ onder 

begeleiding WTC door Corona 

coördinatoren: 

 Jettie de Jong – 06-36554516 

 Annegreet van Wier – 06-10751991 

‘VRIJ TENNIS’ 

Vanaf zaterdag 2 mei kan er twee keer per 

week vrij worden getennist door de leden 

tot en met 18 jaar. Neem je tennismaatje 

mee en kom van 15 uur tot maximaal 17 

uur tennissen.  

Om dit ‘vrij tennis’ binnen de regels van de 

gemeente en KNLTB te kunnen houden, 

worden de leden begeleid door de Corona 

Coördinatoren. Zij ontvangen jullie en 

leggen uit binnen welke regels er getennis 

mag worden.  

Neem een gevulde bidon met water en 

papieren zakdoekjes! De Corona 

Commissie zorgt voor ballen.  

En lees de richtlijnen zoals hierna is 

aangegeven nog even door.  

Veel tennisplezier!   
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GROEN ENTREE EN LED LAMPEN 

Hoewel de afgelopen maanden de banen 

gesloten waren, is op en om het park het 

werk doorgegaan. Dankzij de 

commissieleden en enkele hulpvaardige 

vrijwilligers ligt het park er zeer netjes bij 

en kan alles weer mooi tot bloei komen.  

Ook hebben we met dank aan de 

gemeente Oldebroek de entree van het 

park een opfrisbeurt kunnen geven. Waar 

tot voor kort het groen vrij spel had in de 

singels langs de ingang, staat er nu een 

nette beukenhaag (in wording) om onze 

leden en onze gasten te verwelkomen.  

  

Na de positieve uitslag van de digitale 

stemming over de LED-verlichting, is er 

gelijk actie ondernomen. Inmiddels hangt 

de nieuwe verlichting en worden de laatste 

werkzaamheden verricht aan de 

afstemming en bediening van de nieuwe 

lampen. Daarover ontvangt u in een later 

stadium meer informatie. 

 

De komende maanden hopen we vanuit de 

gemeente Oldebroek meer duidelijkheid te 

krijgen over hun visie ten aanzien van (de 

locatie van) ons tennispark voor de 

langere termijn. Een belangrijke beslissing 

met veel impact op de keuzes voor 

onderhoud en verbouwingen op ons park 

in de komende jaren. Vanuit de 

tennisvereniging hebben we duidelijk onze 

visie, wensen en scenario’s neergelegd bij 

de gemeente en we verwachten en hopen 

dat de gemeente dit meeneemt in haar 

beslissingsproces. De verwachting is dat 

we voor het einde van het jaar hier meer 

duidelijkheid over kunnen geven. Uiteraard 

houden we u op de hoogte van de 

ontwikkelingen. Vanuit de B&A-commissie 

wensen we u allen veel gezondheid toe en 

hopen we elkaar snel weer in levenden 

lijve op ons mooie park te mogen 

begroeten! 

Groet, Marnix 

  

 

Baan- en accommodatiecommissie 
 Bijdrage van Marnix Bijl  
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DIGITALISERING  

Binnen WTC werken wij al een tijdje met 

de KNLTBClub. Dit is een digitaal systeem 

waarin de volgende functies zitten: 

 Ledenadministratie 

 Online inschrijven 

 Contributie innen 

 (Bar)dienstenplanner 

 Afhangbord 

 Communicatie  

 E-mailen 

Hierbij in het kort uitleg van een aantal 

functies en wat voor voordelen dit oplevert 

voor de commissies bij WTC en voor jou! 

Ledenadministratie, online inschrijven en 

contributie 

In de ledenadministratie worden alle leden 

beheert. Een nieuw lid kan zich via onze 

website digitaal inschrijven. Op de website 

is een button ‘lid worden?’. Via deze 

button kom je in het inschrijfformulier. 

Omdat er verplichte velden zijn, hoeft de 

ledenadministratie daarna alleen maar het 

formulier in te laden in de 

ledenadministratie. Vanuit de 

ledenadministatie worden oa het maken 

van de KNLTB tennispas geregeld en de 

contributie geiïnd via clubcollect. Dit 

gedigitaliseerde proces scheelt enorm veel 

werk en handelingen voor onze 

ledenadministratie en penningmeester.  

(Bar)dienstenplanner 

Vanuit de KNLTBClub kunnen de 

kantinediensten worden gepland.  

De bardiensteplanner worden gevuld door 

de kantine-coördinatoren. Wanneer je 

gepland bent voor een kantinedienst kun 

je dit via de Clubapp en de website 

opzoeken. Tevens krijg je een 

herinneringsmail. Op de Clubapp is dit 

terug te vinden onder ‘diensten’. Op de 

website moet je wel eerst inloggen als lid 

via ‘Mijn club’. Hier is de planning ook 

terug te vinden onder ‘diensten’. Je kunt 

op deze pagina ook de ledenlijst 

terugvinden. Handig toch?! 

Communicatie en e-mailen 

Communicatie binnen WTC richting leden 

gaat via e-mail, deze Nieuwsbrief en via 

de website en de Clubapp. Via de 

KNLTBClub worden regelmatig 

nieuwsberichten op de website en de 

Clubapp geplaatst. Het nieuws en foto’s op 

de website en de clubapp kunnen 

gelijktijdig geplaatst worden. Dit werkt erg 

efficient. Ook de website en vulling van de 

website wordt vanuit het beheerdeel van 

de KNLTB Club geregeld. Pagina’s, lay out 

en foto’s worden regelmatig toegevoegd, 

verbeterd of verwijderd. We hebben 

recentelijk bijvoorbeeld een pagina ‘corona 

en tennis’ toegevoegd. De KNLTBClub is 

nog steeds in ontwikkeling. Recentelijk is 

een nieuwe feature geactiveerd: een 

digitale activiteiten kalender waarbij de 

meest actuele activiteiten automatisch 

prominent worden gemeld op de website. 

Dit zal binnenkort worden ingericht voor 

onze website.  

 

KNLTBClub 
 Bijdrage van Annegreet van Wier  
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WTC IN TIJDE VAN CORONA 

Geen tennis, maar wel thuis. Thuis 

werken, thuis leren, thuis blijven, het is 

stil, saai, spannend, verdrietig..... Ja hoe 

gaat het met onze leden eigenlijk thuis? 

Lees mee! 

 

DE FAMILIE IN VOORBEREIDING 

Hallo WTC-ers, wij hopen dat het goed 

met jullie gaat. Het is natuurlijk een 

vreemde tijd.  

 

Alles is anders. Alles ziet er anders uit: 

werken, sporten, boodschappen doen, 

familie en vrienden bezoeken. De 

weekenden zijn natuurlijk een stuk 

rustiger. En dus hebben we alle tijd om 

ons voor te bereiden op het nieuwe 

tennisseizoen. Wij zetten hier alles op alles 

om weer goed beslagen de tennisbaan op 

te komen en proberen alle facetten van 

het tennis te trainen. We trainen ons 

richtingsgevoel met een potje darten, onze 

snelheid trainen we met Need for Speed 

op de spelcomputer, onze creativiteit met 

breien en knutselen, onze kracht met puin 

sjouwen in de tuin, het elkaar coachen (jij, 

voor jou, voor mij…. ) met het rustig 

beeldbellen op de studeerkamer. 

Ons uithoudingsvermogen trainen we door 

zo goed en zo kwaad als het gaat binnen 

te blijven. Daarnaast zoeken we 

doorlopend naar een nieuw assortiment 

voor het competitiemandje en oefenen we 

af en toe voor de bokkenavond / Lady’s 

night. De kratjes-over-de-datum-bier-en-

Ice Tea van Richard hielpen hier goed bij. 

Zo komen wij deze periode wel door. 

 

Wij hopen jullie snel weer op de 

tennisbaan te treffen. 

Groetjes, Cindy, Robert-Jan, Tygo & Ymke 

van Dijk 

 

AOW GEVOEL 

Geruisloos de AOW in enne….. WTC 

coronacommissie. Vanwege de AOW van 

echtgenoot Paul en van mij per augustus, 

hangt er aan de tafellamp al een 

permanente feestslinger. Wellicht helpt dat 

om er alvast aan te wennen. Het 

intelligent lockdown- gedoe inclusief 

deeltijd online thuiswerken bij het Deltion 

College, geeft mij nu al een stevig AOW 

gevoel. Tja, dat is wennen voor  een 

bedrijvig type als ik. Maar gelukkig is er 

WTC actie te bespeuren. Want het 

buitensporten, waaronder tennis,  is 

enigszins op gang gekomen. Hopelijk na 

de junioren, mogen ook de senioren 

binnenkort weer de baan op. Volg hierover 

vooral de website van WTC en andere 

communicatie erover.  

 

Ik zit vanuit de TC met 5 andere WTC ‘ers 

in een WTC coronacommissie.  

 

Lief en lid – in tijd van Corona  

Bijdragen van fam. van Dijk, Jettie de Jong, Michiel Werner, Henk Meijer en de fam. van Wier 
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Wie had ooit gedacht aan zo’n soort 

vrijwilligersklus. Maar het geeft me ook 

weer mijn WTC energie terug!!  

Tips om het leuk te houden met jezelf en 

je thuis: Humor, humor, humor en dus 

vrolijke verhalen opzuigen, corona nieuws 

en media drama streng doseren, lief en 

lollig appen in overzichtelijke kring. Ik blijf 

blij denken over al het goeds vlak om ons 

heen. En ook blij dat we zo’n prettig WTC 

zijn. Knutselen, in mijn geval voor de 

kleindochters, en breien, lezen, huis 

spikker en spanner dan ooit!! 

Buitenafspraakjes met leuke lui aan de 

IJssel  tankt ook lekker bij. En wat voor 

mij geldt: er aan denken om niet de hele 

dag tegen mijn echtgenoot aan te willen 

kletsen  … De foto toont mij thuis bij onze  

“AOW lamp” terwijl ik de de nieuwe 

gedragsregels rond tennis uitpuzzelen.  

Tot gauw tennismaten! 

 

RELIEF 

De titel van mijn bijdrage vraagt om 

uitleg. Het is voor mij een jaar van 

hoogte- en dieptepunten. Als vrijwilliger 

heb ik het afgelopen jaar 2 keer het 

hoogste land van de wereld bezocht, 

Nepal.  

Geen boterhammen smeren maar in 

zuivelfabriekjes geleerd hoe er beter en 

efficiënter gewerkt kan worden. Echt terug 

naar de basis. Het leukste waar ik nu mee 

bezig ben, is een zuivel fabriek bouwen in 

Noord Italië. Een hoogtepunt, zie de foto 

van een indamper die uit het dak steekt. 

Deze fabriek gaat straks wei die vrijkomt 

bij de kaasproductie, concentreren (met 

de indampers) en vervolgens drogen. Het 

eindproduct, wei-poeder, is een 

belangrijke grondstof voor 

voedingsmiddelen. In Nepal gaat de wei 

i.v.m. de kleinschaligheid meestal als een 

afvalstroom weg. In het beste geval als 

veevoer, in het slechtste geval het riool. 

Een wereld van verschil, Nepal en Italië! 

Door de Corona crisis is mijn Italiaanse 

avontuur ook meteen weer een 

dieptepunt. Van huis uit probeer ik alle 

acties te volgen en mijn Italiaanse 

vrienden in het mandje te houden. Het zijn 

net sprinkhanen. Gelukkig zijn de mensen 

waarmee ik nauw samenwerk allemaal 

gezond. Door de preventieve maatregelen 

is de bouw nagenoeg stil gevallen. 

Inmiddels heeft de overheid een 

vrijstelling gegeven en kunnen we weer 

opstarten. Ik wil er weer naar toe, hoe 

eerder hoe beter, een hoogtepunt. 
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En als ik dan weer in Italië zit, hoe moet 

het dan met al het onkruid dat ik op 

dinsdag ochtend uit de borders op het 

tennispark haal? Diep door de knieën voor 

Bert en Dick, letterlijk een dieptepunt. Het 

park, de banen, het ligt er allemaal 

fantastisch bij. Het wachten is nu op 

toestemming van onze overheid. Wachten 

is een dieptepunt, als we weer kunnen 

tennissen, een hoogtepunt.  

Michiel Werner 

CORONABLIK 

Hebben jullie daar ook last van, lieve 

tennisvriendjes, de coronablik? Nee niet 

die van een i.c. patient die na drie weken 

onder zeil te zijn geweest, voor het eerst 

zijn ogen weer open doet. Nee, gewoon 

de coronablik. Ik zie het soms als ik 

mensen op afstand ontmoet en ik heb er 

zelf ook last van.  

Ik loop dan voor de zoveelste keer rond 

ons huis en plotseling zie ik dan dingen die 

ik daarvoor nooit heb gezien: groene, en 

zelfs verzakte tegels, geverfd hout met 

scheurtjes, struiken die half over het pad 

groeien. Je kijkt  in deze thuisblijftijd met 

andere ogen. Ongeveer alsof je je huis in 

de verkoop doet en je indenkt hoe 

potentiële kopers kijken.  

Tijdens één van mijn tochten rond het huis 

- ik doe er meerdere per dag-  viel me op 

dat de velgen van mijn bijna 20 jaar oude 

car er beroerd uitzagen. Niet zo’n wonder 

na zo’n lange tijd, maar het was me nog 

nooit opgevallen. Bij een volgend rondje 

merkte ik dat het me ergerde en na nog 

één bedacht ik dat er iets aan moest 

gebeuren. Nieuwe velgen?  Nee die 

zouden duurder zijn dan de hele auto nog 

waard was. Van die plastic voorzet velgen? 

Ook geen gezicht, want ik houd wel van 

puur en echt. Dus even aan het werk met 

de spuitbus, wel eerst de juiste 

voorbewerkingen en zie daar. Het lijkt heel 

wat maar dan moet je wel minstens 

anderhalve meter afstand houden. 

Henk Meijer 

LEKKER BEZIG 

In huize van Wier is het vanaf 9 uur, 

kantoor van Wier. Wibo, Janieke en ik 

zitten achter onze laptopjes, de mobiele 

telefoons in de aanslag of de headset op. 

Nienke volgt haar online lessen via Teams 

in haar schoolhok. Het werk loopt gelukkig 

door en er is nog voldoende te doen; bij 

de klantenservice van Janieke is het zelfs 

top druk!  

Toch een gemis van familie, vrienden en 

de sociale contacten van het werk en de 

tennis. Om één en ander gezellig te 

houden, worden tussen het (school)werk 

door brownies, kruidcake of ander lekkers 

gebakken. En wat is het dan fijn dat het 

mooi weer is en je af en toe met een kop 

koffie met cake de tuin in kan vluchten!  

De tuin is bijna spik en span en is 

ondertussen omgebouwd tot klusplek, 

waar Wibo in zijn vrije tijd los kan. 



 
 

   
Nieuwsbrief nr. 8 | 2020 WTC 

 

Nieuwsbrief 
Mei 2020 

Tuinmeubelen worden gerepareerd en er 

wordt gebouwd aan een mooie kast.  

Om de nodige beweging te krijgen, wordt 

er dagelijks gewandeld op de hei of wordt 

het stalen ros gepakt om een rondje te 

fietsen. Dat is ook wel nodig want met al 

die snacks, uitgebreide lunches en BBQ's 

zou je ton rond worden. Het tennis en de 

gezelligheid van de club wordt gemist.  

Nienke kijkt dan ook reikhalzend uit naar 

aankomende weekend, wanneer ze weer 

de baan op mag met haar team. 

Al met al begint de 1,5 m maatschappij 

aardig het nieuwe normaal te worden. En 

zolang we allemaal gezond mogen blijven, 

is dit gestructureerde, rustige leventje 

toch ook best wel aangenaam. 

Groet en hopelijk tot snel op de 

tennisbaan, Wibo, Annegreet, Janieke en 

Nienke  


