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I N S I D E
Van uw redacteur………

Ik heb eigenlijk op dit moment niet veel te melden,
behalve dat een aantal leden druk bezig is geweest met
het vullen van de bloembakken met mooie nieuwe
plantjes (ja, de uitgebloeide violen eerst verwijderd) en
het snoeien van de coniferen. Dat laatste was een hele
klus…..
Heeft
u
zich
al
opgegeven
voor
de
clubkampioenschappen? Verderop in dit blad staan
de inschrijfformulieren. DOEN!

.

Distributie Inside
Thea Spaargaren, Esdoornlaan 5,
2451 XN Leimuiden, tel. 0171-509377
Tennisschool
Tennissupport,
Muijeveld 57, 3645 VJ Vinkeveen
www.tennissupport.nl
E-mail: info@tennissupport.nl
ABN Amro: 43.69.77.907
Clubgebouw
Beukenlaan, tel. 0172-509168
Postadres
Tennisvereniging Leimuiden
Postbus 61, 2450 AB Leimuiden
Bankrelatie
Rabobank: 1277.07.689
Postbank: 33.99.213, t.n.v.
Penningmeester T.V. Leimuiden
Druk Inside
Pim Grafische Communicatie,
Langeweg 8, 2371 EG Roelofarendsveen
Tel. 071-3316967
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Berichten van de activiteitencommissie
Er valt niet zo vreselijk veel te melden dit
keer vanuit onze commissie.

beginnen
met
rackettrekken,
maar
uiteraard komen er ook nog andere
activiteiten aan bod. Wat dat is laten we
nog even een verrassing.
Het begint in elk geval om 20.00 uur en
eindigt om ……………???.
De bijdrage aan deze avond bedraagt €
3,50.
Voor deze avond mag je ook iemand
uitnodigen die geen lid is, want waarom je
partner thuis laten zitten terwijl hij/zij zo’n
gezellige avond bij onze vereniging kan
beleven.
Inschrijven
kan
via
de
mail:
rothe.spaargaren@wanadoo.nl, of via
telefoonnr. 509377 of je kunt je naam op
een lijst zetten die in het clubgebouw
hangt.

Het nieuwe leden toernooi hebben we
gespeeld met 4 nieuwe leden.
Het aantal viel dus duidelijk wat tegen,
maar dat mocht de pret niet drukken en
we hebben er een gezellige avond van
gemaakt.
De komende maand staat er wel veel op
stapel
nl.
de
enkel
clubkampioenschappen, midzomernacht
toernooi
en
de
dubbel
clubkampioenschappen.
Wanneer jullie dit lezen zijn de enkels
misschien al begonnen of staan op het
punt van beginnen, maar de dubbel en
midzomernacht komen er dan nog aan en
daarvoor kunnen jullie je uiteraard nog
opgeven.

Voor de dubbelkampioenschappen kun je
je opgeven via de website van de
vereniging: www.tvleimuiden.nl of via de
mail rothe.spaargaren@wanadoo.nl..

Midzomernacht is een toernooi van 1
avond en wel op vrijdag 23 juni. We

Tot ziens op de club!!!

.

CLINIC SENIOREN
ZONDAG 25 JUNI
12.30 UUR TOT 14.30 UUR
OPGEVEN VIA:
THEA SPAARGAREN
TEL.NR. 509377

ROTHE.SPAARGAREN@WANADOO.NL
OF VIA DE WEB-SITE
WWW.TVLEIMUIDEN.NL
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Activiteitenkalender jeugd en senioren TV Leimuiden 2006
Dinsdag 6 juni t/m zondag 11 juni
16.00 – 21.00 uur en
09.00 – 18.00 uur (weekeinde)

Enkel kampioenschappen jeugd

Zondag 11 juni (19.00 uur) t/m 18 juni

Enkel kampioenschappen senioren
Rabo Sponsorfietstocht

Vrijdag 23 juni 20.00 uur

Midzomeravond

Zondag 25 juni (19.00 uur) t/m 2 juli

Dubbel kampioenschappen senioren

Maandag 3 juli t/m zondag 9 juli
15.00 - 21.00 uur en
09.00 – 18.00 uur (weekeinde)

Marlintrans toernooi jeugd

Zaterdag 12 augustus 09.30 uur

Wandelstoktoernooi heren 40+

Zaterdag 19 aug. t/m zondag 27 aug.

OPEN TOERNOOI

Dinsdag 30 aug. t/m zondag 3 september
Jeugd 16.00 – 21.00 uur en
19.00 – 18.00 uur (weekeinde)

Dubbel + gemengd kampioenschappen

Zondag 3 sept. (19.00 uur) t/m 10 sept.
senioren

Mixed dubbelkampioenschappen

Zondag 24 september
10.00 – 14.00 uur en 14.00 – 18.00 uur

Regio en slottoernooi jeugd clinic

vrijdag 29 september 20.00

slotavond senioren

Senioren Midzomernacht toernooi
Het is voor ons van belang dat we van te
voren weten wie er allemaal komen. Er
moet tenslotte het een en ander geregeld
worden.
Je mag uiteraard iemand meenemen,
want waarom zal je partner tijdens deze
gezellige avond alleen thuis zitten? Als je
partner kan tennissen, kan hij/zij natuurlijk
ook meedoen, anders kan hij/zij genieten
van een zwoele zomeravond.

Vrijdag 23 juni zullen we voor de derde
keer
het
Midzomernacht
tournooi
organiseren. Deze gezellige avond begint
met rackettrekken, maar uiteraard komen
er ook andere activiteiten aan de beurt.
Wat er allemaal gaat gebeuren is een
verrassing. We gaan natuurlijk niet alles
verklappen!
We willen rond 20.00 uur beginnen en hoe
laat het wordt weten we niet. Maar we
sluiten in ieder geval pas na 24.00 uur af.
De bijdrage voor deze avond € 3,50.
In het clubhuis zal een inschrijfformulier
hangen. Vul je naam in en alles komt
goed!

Je kunt je ook inschrijven via de e-mail:
rothe.spaargaren@wanadoo.nl (je krijgt
een bevestiging van ontvangst)
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Clubkampioenschappen heren en dames DUBBEL
25 juni t/m 2 juli
Er zal gespeeld worden in verschillende
poules, deze worden op sterkte ingedeeld:
daarna wordt het afvalsysteem.
Je speelt minimaal 2x in je poule.
Bij voldoende aanmeldingen wordt er een
50+ poule gemaakt. Voorkeur kan
onderaan opgegeven worden.
Zondag 25 juni wordt er gespeeld vanaf
19:00 uur. Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag, vrijdag avond wordt er
gespeeld vanaf 19.00 uur.
In het finale weekeinde wordt er gespeeld
vanaf 9.00 uur. Zaterdag moet je vanaf
19.00 uur beschikbaar zijn, zondag geldt
dit voor de gehele dag. Indien niet
beschikbaar tijdens het slotweekend
verwachten wij dat men zich niet inschrijft
voor dit kampioenschap. (en anders
overleg met de commissie)

Vrijdag, 23 juni, zal vanaf 18.00 uur de
planning in het clubhuis hangen, er wordt
dus niet gebeld.
Probeer verhinderingen zoveel mogelijk
te beperken. Indien je geen partner
kunt vinden kan je je alleen opgeven,
wij zullen ons best doen om een
geschikte partner voor je te vinden.
In de poule wordt er gespeeld voor 2
gewonnen sets, de 3de set is een ty-break.
Inschrijfgeld is € 2,50 per persoon.

Jullie kunnen je inschrijven tot en
met 17 juni

Je kan je op 2 manieren inschrijven:
• Het formulier inleveren bij Thea
Spaargaren: Esdoornlaan 5
• Je
opgeven
via
de mail:
rothe.spaargaren@wanadoo.nl (je
krijgt een bericht van ontvangst.)
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Inschrijfformulier Clubkampioenschappen
Heren en Dames Dubbel
1 formulier per koppel
NAAM:……………………………………………………………….M/V
Telefoonnummer:
Speelsterkte:
NAAM:……………………………………………………………….M/V
Telefoonnummer:
Speelsterkte:
Keuze mogelijkheid voor de deelnemers(sters)
A(=top)
/ 50+
/B
/
C / 50+ (keuze svp omcirkelen)
Beschikbare aanvangstijden (verhinderingen doorstrepen)
Zo 25 juni
Ma 26 juni
Di 27 juni
Wo 28 juni
Do 29 juni
Vr 30 Juni
Za 1 juli
Za 1 juli

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
9:00
14:00

20:15
20:15
20:15
20:15
20:15
20:15
10:15
15:15

21:00
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
11:30
16:30

12:45
17:45

Vrijwilligerswerk
Diverse leden hebben zich weer ingezet
om de tennisbaan wat op te fleuren. Fleur
is het franse woord voor bloem.
30 mei hebben wij de bakken op het
terras voorzien van zomer-bloeiers.
De violen hebben hun diensten bewezen
vanaf 1 april, nu is het de beurt voor het
zomergoed.
Tot op heden hebben we veel werk verzet
om het park een mooi aanzien te geven.
Vanaf april tot nu hebben we veel
snoeiwerk verricht, want snoeien doet
groeien, en dit gebeuren moet jaarlijks
plaatsvinden want anders is ons park in
no-time een wildernis.
De vlinderstruiken ter hoogte van de
oefenbaan hebben we flink teruggesnoeid
verder hebben we wat lelijke struiken
weggehaald en rozenstruiken daar voor in
de plaats gezet.

De "zandbak oftewel de kattebak" hebben
we voorzien van Laventura Hidcote
oftewel Lavendel met in het midden
bodembedekkende rozenstruiken.
Verder zijn we ook flink gaan snoeien in
de struiken, het ziet er even kaal uit op dit
moment, maar dat zal spoedig weer
begroeid zijn. Een hoveniersbedrijf heeft
vorige week de coniferenhagen gesnoeid.
Zo zijn we wekelijks bezig, eerst gezellig
een uurtje tennissen en daarna de tuin
verzorgen,iedere dinsdagmorgen.
Misschien waren onze werkzaamheden
jullie wel opgevallen, zo niet kijk er dan
eens naar als je uitgetennist bent. En als
je toevallig ziet dat de plantjes snakken
naar een druppel water neem dan eens
een gieter ter hand. Ze zullen je er
dankbaar voor zijn, en wij ook anders is
onze inzet voor niets geweest.
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Ons voorstel is: trek de stoute schoenen
aan overleg met je vriend of vriendin je
favoriete gerecht en laat het ons tijdens
het toernooi ook eens proeven.
Als je het niet aandurft voor zovelen te
koken (50 a 60 maaltijden) dan willen we
jullie daar in begeleiden.
Lijkt ons ontzettend leuk en uiteindelijk
moeten we het toch op de duur van jullie
hebben en komen wij met de rollator
(grapje) t.z.t. bij jullie eten.

Wij hopen dat jullie weer vele uurtjes
tennisplezier zullen hebben en kom eens
langs om een handje te helpen, dat vinden
we reuze gezellig en je weet vele handen
maken licht werk.
Het gevoel betrokken te zijn bij je
vereniging neemt dan absoluut toe.
Na de tuin zijn we ook weer plannen aan
het maken voor ons Open Toernooi, ik
ben een beetje de tel kwijt, maar het is de
19e of 20e keer zo ongeveer.
Al de jaren hebben we gezorgd voor het
reilen en zeilen daarvan en onze taak was
en is nog steeds de catering oftewel de
maaltijden verzorgen. Ieder jaar doen we
dat met veel plezier, zo ook dit jaar, alleen
we zoeken wat jongere mensen als wij, die
het aandurven ook eens een avond te
koken.

Ben je geinteresseerd neem dan kontakt
op met Tiny de Graaf 508680 of Marja
van Kaam 0297-366942.
Wij zijn benieuwd,
Namens alle vrijwilligers
Marja van Kaam
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Actie Super de Boer
Super de Boer start medio juni met een
actie in samenwerking met de stichting
BeB, Buurt en Bewoners. BeB en Super
de Boer maken het mogelijk voor
verenigingen om te sparen voor contant
geld.

boodschappen
doen.
Zij
kunnen
spaarzegels sparen op een spaarkaart.
Voor elke 20 zegels ontvangt de favoriete
club één euro.
Samengevat een leuk initiatief van Super
de Boer wat de tennisvereniging de
mogelijkheid geeft op wat extra inkomsten
die we als vereniging natuurlijk altijd goed
kunnen gebruiken.

De
spaaractie
is
een
lokale
aangelegenheid, gericht op het ‘voor wat
hoort wat principe’.
Het is de bedoeling dat de consumenten
bij
de
plaatselijke
supermarkt

De Sponsorcommissie.

Spaar nu mee voor TV Leimuiden!
Super de Boer Leimuiden heeft een buitengewoon aantrekkelijke
actie in samenwerking met stichting BeB, wat staat voor Buurt en
Bewoners. BeB en Super de Boer maken het mogelijk om voor
verenigingen zoals de TV Leimuiden te laten sparen voor contant
geld!
Hoe werkt de actie?
Bij elke €15,- aan boodschappen ontvangt
u een GRATIS spaarzegel. Daarnaast
ontvangt u wekelijks op tal van
merkartikelen extra GRATIS spaarzegels.
De zegels plakt u op een spaarvel. Bij
slechts 20 zegels is de spaarkaart vol en
heeft u een €uro verdiend voor uw
favoriete Vereniging of Club.

Het wordt natuurlijk razend interessant als
niet alleen actieve leden van een
vereniging gaan sparen, maar ook opa’s
en oma’s, ooms en tantes, buren en
andere
familieleden,
vrienden
en
kennissen. Iedereen die een vereniging
een warm hart toedraagt kan de club
steunen door volle spaarvellen in te
leveren in de speciale verzamelbox.

Hoe komt de vereniging aan het geld?
Allereerst dienen verenigingen zich aan te
melden bij de stichting BeB (dit is al
gedaan) Volle spaarkaarten kunt u
inleveren bij de sponsorcommissie (Frans
Loos) of in de kantine in een speciaal
daarvoor bestemde verzamelbox die er
komt.

Hoe lang loopt de actie?
De actie loopt in ieder geval tot 31
december 2006. Bij gebleken succes
zullen we niet nalaten er volgend jaar mee
verder te gaan.
Wat kost het de vereniging?
Helemaal niets! Het levert alleen maar
geld op!

Hoe snel kan de clubkas worden
gespekt?

Graag gedaan, Super de Boer Leimuiden
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Vrijwilligers: Vele handen
maken leuk werk!
Binnen onze vereniging zijn er voldoende
ideeën hoe het allemaal beter kan. Ideeën
zijn zeker welkom, maar ze moeten ook
worden uitgevoerd. Daar heb je mensen
voor nodig. We zien echter een afnemend
aantal vrijwilligers. En de overblijvers
hebben steeds meer werk. Veel leden
weten niet wanneer en welke taken
moeten gebeuren.
Ook denkt men vaak dat vrijwilligerswerk
liefdewerk oud papier is. Dat is het zeker
niet. Sterker nog het tegendeel is waar!
Een aantal voordelen op een rijtje:
- Vele handen maken het werk leuk en
gezellig
- Het is een kans om jouw ideeën onder
de aandacht te brengen en uit te voeren
- Het is een mogelijkheid om je in de
breedte te ontwikkelen en nieuwe dingen
te leren
- Het kan een goede toevoeging aan je CV
zijn
- Je leert de (nieuwe) vereniging en de
(nieuwe) mensen op een snellere manier
kennen
- Het geeft voldoening en respect.
- Het maakt de TV een VERENIGING met
meer draagvlak voor het bestuur en de
leden.

Wat gaan we dan doen? Werken aan
vrijwilligersbeleid. Dat betekent dat taken
moeten worden geïnventariseerd bij
commissies. Daarnaast moet er een
inventarisatie komen, welke leden wat
willen en kunnen doen. Zo kunnen we
vraag en aanbod bij elkaar brengen. We
willen de nadruk leggen op wanneer en
wat kan je wel. We gaan daarbij voor een
persoonlijke aanpak.
Als jij nog suggesties hebt om dit tot een
succes te maken, of nieuwsgierig
geworden bent, wil je meteen meedoen,
neem dan even contact met één van ons
op. In ieder geval willen we jullie vragen
om binnenkort een kwartiertje tijd voor ons
te hebben; mede om ook een andere
sfeer
binnen
onze
vereniging
te
bewerkstelligen.

Als elk lid 2 minuten per dag wat voor de
tennis zou doen, kunnen we net zo veel
werk verzetten als een fulltime persoon
(40 uur per week). De basisgedachte is
dat het takenpakket verdeeld wordt in
behapbare stukken. Zo kunnen we meer
leden bij het reilen en zijlen van de
vereniging betrekken! Deze gedachte
moet natuurlijk nog wel even uitgewerkt
worden. Daarom hebben wij de schone
taak op ons genomen om dit te doen.

Vrijwillige tennisgroeten van
Veronica Gijzenij
507752
Robert Castenmiller 509749
Henk Huising
0652047785
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Hallo allemaal,
De openingsclinic is helaas vanwege het slechte weer niet doorgegaan. Maar op 25 juni a.s.
is er weer een clinic. Jullie kunnen je hiervoor inschrijven. In deze Inside vind je een
inschrijfformulier.
De competitie is op het moment, dat wij dit stukje schrijven nog niet afgelopen. Er bestaat
een kans, dat ons meisjes team Leimuiden 1, t/m 12 jaar op de woensdag kampioen wordt.
Jullie horen het nog wel. Verder kunnen jullie op de www.tvleimuiden.nl kijken, daar
staan alle uitslagen en standen.
Ook kunnen jullie je via deze website inschrijven voor alle toernooien. Als jullie leuke ideeën
hebben voor de website, laat het ons dan weten via jeugdcommissie@tvleimuiden.nl
Het rackettrekken was weer heel gezellig. Dit jaar deden veel jonge jeugdleden mee. Ook de
ouders bleven gezellig kijken. Volgend jaar gaan we hier zeker mee door.
In deze Inside vind je ook al een inschrijfformulier voor de dubbel/mixed
clubkampioenschappen. Dit is nog wel ver weg, maar de zomervakantie zit er tussen, dus
vul het maar alvast in, dan kan je het niet vergeten.
Op maandag 3 juli t/m zondag 9 juli vindt ons jaarlijkse Marlintrans enkeltoernooi weer
plaats. Hier doen verschillende verenigingen uit de regio aan mee. Ook kinderen van onze
vereniging. Dit is alleen voor de oudere jeugd, en de jeugdcommissie nodigt de kinderen die
mee kunnen doen persoonlijk uit. Wel is het natuurlijk heel erg leuk als jullie allemaal komen
kijken!
Tot ziens op de Tennisbaan! Groetjes, de Jeugdcommissie Henk, Thijs en Veronica

Jeugd Activiteitenkalender TV Leimuiden 2006
Dinsdagdag 6 juni t/m zondag 11 juni
16:00 - 21:00 uur & 09:00 - 18:00 uur
(weekeinde)

Enkel Kampioenschappen Jeugd

Maandag 3 juli t/m zondag 9 juli
15:00 - 21:00 uur & 09:00 - 18:00 uur
(weekeinde)

Marlintrans Toernooi Jeugd

Woensdag 30 aug. t/m zondag 3 sept.
16:00 - 21:00 uur & 9:00 - 18:00 uur
(weekeinde)

Dubbel en Gemengd Kampioenschappen
Jeugd

Zondag 24 september
10:00 - 14:00 uur & 14:00 - 18:00 uur

Regio en Slot Toernooi Jeugd Clinic

KNIP DEZE KALENDER UIT EN HANG HEM
OP!
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Doe mee met de jeugd
Tennisclinic!

Als je mee wilt doen bel
Veronica (0172)507752

Het is nog ver weg, maar voor je het weet ben
je op vakantie en vergeet je het formulier in te
vullen. Lever het daarom voor je vakantie al in.
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Dubbel en Gemengd Kampioenschappen
Jeugd
Woensdag 30 augustus t/m zondag
11 september
Naam:

Emailadres:

Telefoonnummer:
Naam partner dubbel:
Naam partner gemengd:
Verhinderingen
Er wordt gespeeld tussen 15:30 uur en 21:00 uur.
Woensdag

30 augustus:

Donderdag

31 augustus:

Vrijdag

1 september:

Ik heb les:
In het weekeinde kunnen er geen verhinderingen worden opgegeven.
Graag inleveren voor 21 augustus bij Veronica, Rietlanden 36, of via
www.tvleimuiden.nl
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