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Van de Voorzitter – Marcel Manshanden
Alles weer als normaal ??
Bij terugkomst van een vakantie is het altijd weer de vraag wat er nu weer gebeurd is.
Ik zal u niet lastig vallen met “onze mooi weer verhalen” van de afgelopen periode. Nee, dat item is
genoeg besproken in de media.
Het nieuws komt dit maal van onze thuisbasis. Onze moeder van de club, Winny Gontha, heeft een
paar weken geleden angstige uurtjes doorgemaakt. Winny werd tijdens het beoefenen van haar
favoriete sport tennis niet lekker op onze baan. Gelukkig waren er een aantal TVDZ-ers aanwezig die
hun hoofd koel hielden en direct tot actie zijn overgegaan.
Winny is direct naar het ziekenhuis vervoerd voor een algehele controle. Tot nader orde moet onze
regelaar het rustig aan doen. Geen fitness, geen tennis, geen stress. Makkelijker gezegd dan gedaan
Winny kennende….
De discussie over de verdere
deelname aan vredesmissies laait
ook elke keer maar weer op.
Het zal je zoon of dochter maar
wezen die betrokken raakt bij een
aanval.
Van de politiek moet je het maar
hebben. Ik ben persoonlijk zeer
benieuwd wanneer ons nieuwe
kabinet de radio stilte zal doorbreken
op dit heikele punt.
Over oplaaien gesproken;
Wat te denken over de extreme
bosbranden in Griekenland op dit
moment?

Dan wat te denken over het toch zeer plotselinge overlijden van Jos Brink. Daar waar zijn vriend
streed en overwon en gelukkig verder leeft, overlijdt de ander plotseling binnen een maand. Hoe
wreed kan een leven verstoord worden.
Van de bestuurstafel zijn er weinig concrete nieuwsfeiten te melden. De afgelopen periode is er wat
rumoer ontstaan over de continuïteit van het huidige bestuur. Wel ik kan u melden dat het zittende
bestuur normaal zijn taken naar behoren zal afmaken. Wij zijn wel van mening dat er een nieuwe
instroom nodig is voor een aantal taken. Het bestuur is actief bezig om zich komende tijd te versterken
met leden die ook iets willen betekenen voor de club.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van begin 2007 heeft een aantal gegadigden zich gemeld.
Met name de ledenadministratie en penningmeesterschap zijn onderdelen welke goed moet worden
ondergebracht. Wachten met een overdracht tot het laatste moment is niet goed.
Mocht u zich geroepen voelen om iets meer te betekenen voor de vereniging dan alleen het betalen
van uw contributie, neemt u dan gerust contact op met ondergetekende of een van de andere
bestuursleden.
Van achter mijn laptop wens ik een ieder een prettige tweede tennisperiode toe. Voor diegene die
meespelen in de najaarscompetitie: veel succes!
Marcel Manshanden - Voorzitter.
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Mededeling van het Bestuur
In het openingswoord van de vorige ACE editie is door het bestuur melding gemaakt
van het feit dat er een klein aantal leden was die onterecht de € 15,- incasso korting
zich hebben “toegeëigend”. Het betreft hier een select groepje leden dat door middel
van een bankoverschrijving hun lidmaatschapgeld hebben overgemaakt.
Conform afspraak gemaakt tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 februari
2007 zijn leden die niet via een incasso betalen, niet gerechtigd om zichzelf de korting
van € 15,- te geven.
De leden op wie deze boodschap betrekking heeft zijn zichzelf zeer bewust van dit feit.
Wij verzoeken deze kleine groep nogmaals zeer dringend om het resterende bedrag
van € 15,- alsnog over te maken op rekeningnummer 39.36.37.964 (Rabobank) t.n.v.
TVDZ.

Bij het geen gehoor geven aan bovenstaande oproep zullen deze leden niet meer
welkom zijn op de banen van TVDZ in het seizoen 2008-2009. Het bestuur heeft het
voornemen om in de kerst ACE de namen van deze leden te publiceren. Tevens zullen
namen kenbaar worden gemaakt aan de KNLTB.
Wij zouden het zeer betreuren deze stappen te moeten nemen, echter het mag
niet zo zijn dat ca. 7 leden hun eigen regels ontwerpen.
Nogmaals benadrukken wij dat het overgrote deel van onze leden keurig gehoor heeft
gegeven aan het besluit van de Algemene Ledenvergadering.
Het bestuur.

Gehoord, Gezien, Gelezen, Gedacht….
Diemerfestijn in aantocht
Ook dit jaar zal er weer een afvaardiging van TVDZ acte de presence geven. Kom even langs en
maak een praatje of beter nog: breng nieuwe (winter)leden aan! Nieuwe wintertennisleden die zich
aanmelden tijdens het Diemerfestijn aan de kraam van TVDZ hoeven geen inschrijfgeld te betalen.
Na regen brengt TVDZ zonneschijn
Het is maar weer gebleken dat kunstgras een juiste keuze is geweest. Ook onze goede buur ATVD
kan hier nu over meepraten. Onlangs is de schade beperkt gebleven tijdens hun open toernooi.
Daar waar de regen haast roet in het eten gooide, brachten de banen van TVDZ een welkome
uitkomst. Na de vele regenbuien kon toch normaal worden gespeeld op onze banen, daar waar de
banen van ATVD ondergedompeld waren.
Eerste paal nieuw woonwijk.
Nog even en de palen op de Sniep gaan de grond in. Men is al begonnen met de voorbereiding. De
toegangsweg naar ons park zal t.z.t. worden verlegd.
Vegen geen grap
Nee, het is geen grap maar het vegen van de banen blijft verplicht. Sterker nog, na elke partij dient u
de baan geheel te vegen. Deze regel is onlangs, zonder een enkele tegenstem, door de leden
aangenomen. Met name de stukken in de directe omtrek van de baan, waar u heeft gespeeld, dienen
na elke baan wissel geveegd te worden. De ruimtes achter de baseline en langs de lange kanten zijn
het kwetsbaarst voor mosvorming.
Rookverbod in de kantine. (Wegens succes herhaald)
Ook dit is geen grap. Er geldt een algeheel rookverbod binnen de kantine. Controle hierop is moeilijk.
Gezond verstand en begrip voor elkaar is echter sterker dan elke denkbare controle.
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht? Laat het ons maar weten. Mail naar: ace-pr@tvdz.nl
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Van de Redactie
Dit keer geen verhaal van Winny Gontha-Lucardie, want zoals oplettende lezertjes al gezien hebben
in het stuk van onze voorzitter, moet ze momenteel rustig aandoen in verband met haar gezondheid.
Wij wensen haar veel sterkte met haar herstel!
Desondanks is het toch weer gelukt om een ACE op tijd klaar te krijgen, alhoewel dat de nodige
moeite heeft gekost. Want als een aantal toernooien niet doorgaan, zoals het uitwisselingstoernooi
ATVD-TVDZ (22 juli) en het Ouder-Kind toernooi, dan valt daar ook weinig over te schrijven.
Toch zijn er genoeg andere leuke wetenswaardigheden te melden, zoals het barbecuetoernooi, het
discofeest, het jeugdtoernooi etc.
Ook besteden we aandacht aan het feit dat TVDZ een Ridder in de orde van Oranje Nassau in zijn
geledingen heeft: Toon Colijn.
Veel lees- en tennisplezier gewenst! Hans de Jong

TVDZ is uniek, ons “cluppie” moet blijven! – Job Schouten
Regelmatig hoor ik op ons terras wel weer iemand zeggen: TVDZ is echt uniek, ons “cluppie” moet
blijven! En het is waar: deze vereniging is uniek. Waar vind je een vereniging waar je drie dagen in de
week zonder vooraf een afspraak te maken, naar toe kunt gaan met de zekerheid dat je kunt
tennissen?
Voor leden die het nog niet mochten weten: op de maandag, woensdag en vrijdagochtend is er vanaf
9.00 uur een vaste groep leden aanwezig, de zogenaamde ochtendploeg, voor een “wilde mix” (er
wordt zowel heren, dames als gemengd dubbel gespeeld en liefhebbers kunnen ook enkelen).
Na elke wedstrijd (één set), worden de kaartjes opnieuw geschut om weer tot een nieuwe indeling te
komen, waarbij de laatkomers zeker zijn van indeling. Daarnaast is er natuurlijk de wilde mix op de
dinsdagavond, waar men als nieuw lid gemakkelijk kennis kan maken met de andere leden.
Dus een vrij unieke en een heel sociaal ingestelde vereniging voor de recreatieve tennisser.
Als regelmatig deelnemer aan de ochtendploeg moet ik helaas vaststellen dat er binnen deze groep
een aantal leden zich voortdurend negatief uitlaten over het functioneren van het bestuur. Of de
argumenten juist of onjuist zijn, wil ik in deze bijdrage even buiten beschouwing laten, ik vind het
alleen jammer dat men zich alleen maar negatief uitlaat zonder zelf iets voor de vereniging te doen.
Nogmaals: bestuurs- en commissiewerk is allemaal “liefde werk en oud papier”, laten we ons daar met
zijn allen van doordrongen zijn. Natuurlijk kunnen er altijd punten zijn die, ondanks het feit dat ze door
de ledenvergadering zijn goedgekeurd, niet door alle leden worden ondersteund. Het lijkt mij echter
nuttiger om dan eens pen en papier te pakken (of liever nog het toetsenbord: emailadres: acepr@tvdz.nl) om uw kritiek in een bijdrage te gieten voor de ACE. Daarmee worden er vier vliegen in
één klap gevangen:
1. U hebt uw gemoed gelucht;
2. Het bestuur zal er zeker in een volgend nummer een reactie opgeven, maar ook andere leden
kunnen erop reageren;
3. Hierdoor wordt de ACE misschien een interessant open forum, waarin niet alle bijdragen steeds
weer van de hand van dezelfde drie of vier personen zijn;
4. En op het terras wordt het misschien weer een stuk gezelliger.
Voor alle duidelijkheid: de inhoud van de ACE wordt bepaald door de redactie en niet door het
bestuur!
Verder zou ik alle criticasters willen vragen, ga eens voor de spiegel staan en durf jezelf de kritische
vraag te stellen: “Wat doe ik zelf eigenlijk in mijn “cluppie”?” Want helaas heb ik bijvoorbeeld een
aantal van deze criticasters tot op heden nog niet mogen betrappen op het spontaan vegen van een
baan…. Wat dat aangaat: een aantal TVDZ-ers is echt uniek, maar dat moet niet zo blijven…
Job Schouten.
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BBQ-toernooi + Discofeest - 23 juni 2007
De animo voor het barbecuetoernooi leek aanvankelijk wat aan de matige kant, het aantal
aanmeldingen was dit keer niet zo heel erg groot. Ook het voorspelde weer voor 23 juni leek een
negatieve invloed te hebben op de gebruikelijke “last-minute” aanmeldingen….
Tijdens de vakantie van de voorzitter van de activiteitencommissie (Dolly Andries), stond Gerard
Terweij voor de keuze – doorgaan of afblazen?
Toen kreeg Gerard het idee om deze activiteit te combineren met het jaarlijkse discofeest. Dit bleek
achteraf een goede zet aangezien ook de discogangers wel van een lekker stukje vlees hielden.
Dus werden de barbecues weer in slagorde opgesteld, de regenzeilen over het terras gehangen,
feestverlichting opgehangen en de disco installatie in gereedheid gebracht.
Het barbecuetoernooi kon dus beginnen! De aanwezigen konden via de welbekende mix-formule een
leuk aantal dubbelpartijen spelen. Ook de discogangers lieten zich niet onbetuigd op de tennisbaan.
Onder de klanken van hits uit de 60-er, 70-er en 80-er jaren, werd er naar hartenlust getennist.
En dan de brand er in!
Gerard Terweij en ons erelid Wim van den Haak verraste de aanwezigen opeens met een vuurzee
van alle barbecues die tegelijkertijd werden aangestoken. Dat leverde onderstaande –
angstaanjagende - plaatje op. Maar gelukkig hoefde Toon Colijn en zijn brandweermakkers niet in
actie te komen….

Kortom, nadat de “brand” was uitgewoed, kon de barbecue beginnen. Het vlees en de vele salades
smaakten overheerlijk! En daarna werd de disco voor “oudere jongeren” een geweldig succes tot in de
kleine uurtjes. En de regenzeilen die over het terras waren gehangen, konden droog worden
opgeborgen: Er was geen druppel regen gevallen…. ;-)
Hans de Jong
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SMASHJE – JEUGD
Jeugdtoernooi, zondag 24 juni 2007.
De opzet van dit toernooi was een soort kennismakingstoernooi van TVDZ jeugd met jeugdspelers
van de korfbalvereniging Victoria. Het leek Janny de Boer namelijk een leuk idee om op deze wijze de
jeugd van onze buren DKV Victoria, onder begeleiding van één van onze trainers, eens kennis te laten
maken met tennis. In de hoop dat een soortgelijke uitwisseling in de winter bij DKV Victoria zou
kunnen plaats vinden, waarbij onze tennisjeugd de bal eens in het mandje mag proberen te gooien.
Helaas bleek de animo zeer gering en zelfs de paar kinderen die zich wel hadden opgegeven, zijn niet
komen opdagen.
Gelukkig was de opkomst van onze eigen jeugd groot genoeg om er weer een geslaagd toernooi van
te maken, waarbij het mij opvalt dat onderlinge arbitrage altijd zeer soepel en zonder problemen
verloopt. Een aantal senioren kan hiervan wat leren!
Alleen bij de zeer jeugdige spelers wordt er gescheidsrechterd, waarbij de bal “eeuwig” mag blijven
stuiteren op racket of op de grond en de regel van uitballen niet van toepassing is. Zelf heb ik ook bij
deze kinderen gescheidsrechterd en dat is me niet meegevallen. Alleen al het bijhouden van de telling
(uitslagen van 35-29 zijn geen uitzonderingen) vergt enorme concentratie met de kans dat je niet meer
weet wie aan service is. Gelukkig blijven de “kleintjes” wel bij de les en hebben mij een aantal keren
tijdig weten te corrigeren.
Om persoonlijke redenen was het Ans van Klaveren helaas niet mogelijk om aanwezig te kunnen zijn.
Janny was daarom heel verheugd met de aanwezigheid van Wil Nienhuis die, met haar rijke ervaring
met dit soort evenementen, Janny de juiste adviezen en de nodige ondersteuning heeft gegeven.
De meeste kinderen hebben 4 wedstrijden van 20 minuten gespeeld en een aantal (i.v.m. het
speelschema) 5 wedstrijden, waarvan de beste 4 werden geteld. Nadat alle uitslagen waren
ingeleverd, werd er rondom de wedstrijdtafel druk gespeculeerd wie de uiteindelijke winnaars zouden
zijn. In een aantal gevallen was het onderlinge verschil heel minimaal en moest het aantal gewonnen
games de doorslag geven.
Na de uitreiking van de trofeeën, kregen alle deelnemers nog een klein presentje van Gerard Terwey.
Toen vonden de weergoden het welletjes: het begon zachtjes te druppelen.
Job Schouten.
Uitslagen:
Groep 1:
1. Andre Ferreira Lopes
2. Lauren Kromhout
Groep 2:
1. Donna Reestman
2. Mikal Sas
Groep 3:
1. Aryan Ponto
2. Danny van Kuyt
Groep 4:
1. Denise Smits
2. Yutika Galfdi
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Bijzondere TVDZ-leden: Toon Colijn geridderd!
Toon Colijn 40 jaar Brandweer!
Er is mij, Greet, de vrouw van Toon gevraagd om een stukje te schrijven over Toon.
Iedereen kent hem van tennis op de dinsdagavond en in de zomer op de donderdagavond.
Mensen die regelmatig met hem spelen en na afloop een drankje drinken, weten dat hij bij de
vrijwillige brandweer zat. Af en toe ging de pieper, dan was er alarm en rende hij weg, om misschien
na een poosje weer terug te komen, met zijn verhaal wat er gebeurd was.
Dat hij erg betrokken was, blijkt wel aan de positie die hij in de loop der jaren verkregen heeft, door
alle diploma's te halen die er te halen waren. Met het gevolg dat hij vele jaren plaatsvervangend
commandant was, en die taak drie keer heeft vervuld, omdat er toen geen commandant was.
Het is dan ook even wennen voor hem, om na 40 jaar trouwe dienst eruit te moeten, ze noemen dat
dan ook met pensioen gaan (zonder pensioengeld overigens).
Normaal gesproken moet je met 55 jaar stoppen, maar als je officier bent, dan mag je 5 jaar langer
blijven, en nu Toon 60 jaar is geworden, is het voor hem ook zover.

Foto: Gemeente Diemen / Trudy Kroese. Met dank aan: afdeling communicatie / Jeannette Kuilman.
Daarom heeft het Hare Majesteit behaagd, zoals het in officiële termen heet, om hem te ridderen in de
orde van Oranje Nassau!! Daar is op 23 juni j.l. gehoor aan gegeven, en is het feestje daarna nog tot
in de kleine uurtjes doorgegaan.
Verder wil ik, en kan ik er niet veel meer over schrijven, omdat ik er nooit bij ben geweest, dus als
iemand nog meer wil weten wat Toon allemaal heeft meegemaakt, dan kunnen zij dat het beste aan
Toon zelf vragen.
Ik hoop dat Toon nog lang met plezier zal kunnen spelen en af en toe kom ik wel mee om te kijken bij
TVDZ.
Groetjes van Greet Colijn.
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Vervolg Bijzondere TVDZ-leden: Toon Colijn geridderd!
Uit De Diemer Courant:

Toon Colijn en Jan Uijtewaal hebben zaterdag afscheid genomen van de brandweer in Diemen.
De beide brandweermannen zijn met functioneel leeftijd ontslag (FLO) gegaan. Tijdens een
afscheidsreceptie in de brandweerkazerne ontvingen zij van burgemeester Amy
Koopmanschap een koninklijke onderscheiding.
Toon Colijn en Jan Uijtewaal hebben een lange staat van dienst bij de brandweer in Diemen. Toon
Colijn (60) was maar liefst veertig jaar actief bij het korps. ,,De koninklijke onderscheiding was geen
verrassing voor mij. Vorig jaar kregen collega’s een onderscheiding, die korter bij de brandweer
waren. Ik was er dus op voorbereid.’’
Toon Colijn was plaatsvervangend commandant. Hij heeft het werk bij de brandweer altijd met veel
plezier gedaan, maar tevens indrukken opgedaan die hij niet zal vergeten. ,,De ramp in de
Bijlmermeer was natuurlijk zeer indrukwekkend. En ik vergeet de brand aan de Motorkade in
Amsterdam-Noord ook nooit meer. Bij die brand hebben wij toen drie collega’s verloren.’’
Zijn collega Jan Uijtewaal (57) was bevelvoerder bij de brandweer in Diemen. Hij was 31 jaar als
brandweerman actief. ,,Het is geweldig werk. Ik laat het niet helemaal los. Ik zal niet meer uitrukken,
maar blijf wel instructies geven en examens afnemen.’’
De Bijlmerramp en de brand aan de Motorkade hebben ook diepe indruk op Jan Uijtewaal gemaakt.
,,Wij gingen in het pand op zoek naar collega’s, terwijl het voor 98 procent vaststond dat zij het niet
hadden overleefd. Dat was heel tragisch. De begrafenis van de drie Amsterdams collega’s heeft diepe
indruk op ons gemaakt.’’

TVDZ-lid: Koos van Raalte 60 jaar!
Op 13 augustus 2007 is het allom bekende TVDZ-lid Koos van Raalte 60 jaar geworden! Normaal
gesproken is een verjaardag geen reden om daar een redactioneel artikel in ACE aan te wijden.
Ook gezien het feit dat enkele vaste TVDZ-maatjes van de zondagsploeg waren uitgenodigd op zijn
verjaardagsfeestmaal in restaurant “Lotgenoten”, is als zodanig geen clubnieuws.
Wel clubnieuws is dat Koos, van
het geld wat hij cadeau had
gekregen, een nieuwe tennisoutfit
heeft aangeschaft, inclusief een
bloedsnel racket!
Koos is nu in het trotse bezit van
een superlicht racket van het merk:
HEAD – super power performance
– Liquid Metal !
De vaste bezoekers van de wilde
mix op dinsdagavond zijn dus
gewaarschuwd!
Koos zijn beruchte “kromme
(serveer)ballen” kunnen dus voor
verrassingen zorgen!
Zijn tennismaatjes.
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Ingezonden: Open brief aan het Bestuur van “Oude Huismuis”
Beste Bestuursleden,
Een oude huismuis - die zich nog steeds erg betrokken voelt bij het wel en wee van onze club - vraagt
zich langzamerhand een aantal zaken af:
- Hoe staat het, na een half verenigingsjaar 2007 met het aantal leden t.o.v. het vorige jaar?
- TVDZ is nu aangesloten bij de KNLTB. Zijn er nog steeds voordelen uit het contract met de KNLTB
te behalen, of moeten wij, als recreatieve vereniging, dat contract maar opzeggen?
- Hoe is de stand van zaken t.a.v. de renovatie van het clubgebouw (schilderen etc.)?
- Het Studentlidmaatschap (18-25 jaar) is ingevoerd. Hoe zijn de ervaringen daarmee?
- Er zou nog iets van een wervingsactie voor het Studentlidmaatschap komen, met flyers e.d. Hoe
staat het daarmee?
- Er is soms weinig animo voor toernooien. Wat daaraan te doen? Welke acties heeft het Bestuur
ondernomen om de betrokkenheid van de leden te vergroten bij de club?
Uit het “roddelcircuit” komen ook de onderstaande vragen:
- ATVD heeft wel een open toernooi, TVDZ niet. Waarom niet? Kunnen wij zoiets niet organiseren?
- Wat is onze rol / positie in de Sportraad Diemen? Er zijn daar tenminste 17 verenigingen
aangesloten, een "uitruil"-programma moet toch mogelijk zijn?
- Is er nog steeds "gezeur" over het kiezen van een trainer, of liever: bepaald iemand in het Bestuur
door wie deze "oude huismuis" getraind moet worden? Is het waar dat Fred Groen niet meer mag
lessen op de woensdag van het Bestuur? Of loopt het nu allemaal naar wens?
- De oude huismuis heeft onder de bar vernomen, dat tenminste de helft van de bestuursleden het te
druk, of andere belangen zou hebben: wanneer zijn de volgende Bestuursverkiezingen?
Dus geacht bestuur, graag in de volgende ACE antwoord op deze vragen van de "oude huismuis",
dan zijn wij met z'n allen weer betrokken bij deze, nog steeds gezellige vereniging!!
Groet, Uw "Oude Huismuis"

Grote Clubactie 2007
Op 9 september start de lotenverkoop van de Grote Clubactie. Ook dit jaar is er voor de jonge
lotenverkopers speciaal een website, www.kidzonely.nl.
Wat is www.kidzonely.nl? Kidzonely.nl is de website die speciaal is ingericht voor de verkopers van 6
tot en met 13 jaar. De site is bedoeld om kinderen te stimuleren bij het verkopen van loten. Ze kunnen
meedoen aan een verkoopwedstrijd, vinden er allerlei tips en informatie, maar ook andere leuke en
interessante onderwerpen die hen interesseert. Dus jeugdleden: geef je op als lotenverkoper!
Prijzen
Kinderen die meedoen aan de verkoopwedstrijd worden beloond met mooie prijzen. Hoe meer loten
ze verkopen, hoe mooier de prijzen. De Grote Clubactie heeft duizenden prijzen beschikbaar. Sowieso
ontvangt elke deelnemer een prijs zodra hij of zij zich registreert met de code onder de kraslaag van
de kIDzcard. Een selectie van topverkopers ontvangt extra prijzen. De Grote Clubactie heeft 3
trekkingen om topverkopers te belonen, 13 oktober, 7 en 24 november.
Gegevens
Deelnemende kinderen moeten zich registreren. Als Grote Clubactie gaan we zeer vertrouwelijk om
met deze gegevens. De informatie die ons wordt toevertrouwd wordt door Kidzonely gebruikt om
kinderen toegang te geven tot bepaalde functionaliteiten op de site, prijzen toe te kennen en vragen te
beantwoorden. Verder houden wij de kinderen op de hoogte van de ontwikkelingen van Kidzonely via
een nieuwsbrief. Zeer uitgebreide informatie hierover kunt u lezen van Kidzonely.nl
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Ingezonden - Bericht van Meneer de Mol
Bericht van Meneer de Mol.

Oh, oh, wat is er toch af en toe een rampspoed.
Neem nou die onverdroten *Winny*. Gaat op een hete
zondag tennissen, maar moest ermee ophouden, daar
ze het benauwd kreeg.
Uiteindelijk bleek, dat ze een hartritmestoornis gekregen
had. Moet ze ook maar niet zo diep in de oogjes van
Meneer de Mol kijken! Daar slaat nog menig
vrouwtjeshart van op hol. ;-)
Enfin: het is bij Winny weer onder controle.
Dan is er ook nog leuk nieuws te melden. Neem nou dat kleine meisje uit Limburg, die naar de grote
stad was geweest. Zegt ze tegen de kapelaan:”Ik ben prostitué geworden”. “Wat?” zegt de kapelaan
en weer zegt ze: “Ik ben prostitué geworden”. “Gut meid, wat liet je me schrikken, ik dacht even dat je
protestant zei.”
Trouwens Limburg ligt dichtbij België en misschien ga ik wel verhuizen als ik oud ben naar de plaats
“Mol* met postcode 2400. Wist u dat in België alle melkpakken uit de schappen verwijderd moeten
worden. De tekst 'hier openen' moet vervangen worden door 'thuis openen'
Tja, en bij TVDZ zijn allerlei vriendenclubjes ontstaan. Neem nou de groep *Bram c.s.* Ene *Janny de
B.* was met nog een paar TVDZ-ers uitgenodigd voor een borrel bij hem. Was wel triest voor haar, dat
ze er als Zwarte Piet bijliep. Volgens mij heeft ze dat niet leuk gevonden.
Wat wel weer leuk was, dat ene *Gerard* van het bargebeuren voor die *Winny* een zonnescherm
geregeld had. Deze was netjes verpakt in een doos van ca. 2 meter, hetgeen *Winny* de kreet
ontlokte: 'gaat deze wel in mijn dingetje?' Wat ze daar nou mee bedoelde?
Hoor ik op het terras iemand zeggen:”Ik kwam een leuke meid tegen en ze deed zo lekker heet. Ze
zei: ”Kom je vanavond, er is dan niemand thuis! Waauw, te gek joh. Dus ik ging, belde aan..........en
inderdaad er was niemand thuis!”
Oh ja, dan zag ik laatst nog ene *Chris* lopen, die vaak voor meester speelt, maar die nu toch zelf
weer tennisles ging nemen, daar hij denkt nog veel beter te kunnen worden. Enfin afwachten maar
weer!
Nou dit was het weer voor het september-nummer. Denkt u er aan: de molletjes-oren onder het
clubhuis blijven gespitst. Hij is wel blind, maar om de dooie dood niet doof!!!
Nou doei.............. tot de volgende keer!
Theodorus Victorianus Dimitri Zacharias de Mol
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Activiteitenkalender 2007
Datum

Dag

September
2-9-2007
23-9-2007
23-9-2007
30-9-2007

zondag
zondag
zondag
zondag

Tijd

Organisatie

Senioren Toernooi
Ouder-kindtoernooi
Jeugd tegen Bestuur & Commissies
Kaarten

11.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
14.00 uur

TC
JC
JC
AC

Uitwisselingstoernooi TVDZ/ATVD
Halloween Toernooi
“Janny van Diemen” Oliebollen
Toernooi

11.00 uur
16.00 uur
13.00 uur

TC
JC
AC/TC

November
4-11-2007 zondag

Kaarten

14.00 uur

AC

December
2-12-2007 zondag
15-12-2007 zaterdag

St.Nicolaas kaarten
Indoor Toernooi De Wildenhorst

14.00 uur
AC
19.00-23.00 u. TC

Oktober
7-10-2007 zondag
20-10-2007 zaterdag
28-10-2007 zondag

Evenement

Jeugdtoernooien 2007
Datum

Dag

Evenement

Tijd

Organisatie

September
23-9-2007 zondag
23-9-2007 zondag

Ouder-kindtoernooi
Jeugd tegen Bestuur & Commissies

10.00 uur
11.00 uur

JC
JC

Oktober
20-10-2007 zaterdag

Halloween Toernooi

16.00 uur

JC
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Theater de Omval
Theater de Omval – Ouddiemerlaan 104 – 1111 HL Diemen - Tel./ fax.: (020) 600 18 97
FILM: ELKE DONDERDAGAVOND OM 20.00 UUR.
Elke maand geven wij een filmkrant uit met informatie over de
geprogrammeerde films. U vindt deze bij De Omval en bij de
bibliotheek.
Tevens staat de programmering in de Filmkrant, de Uitkrant, Het
Parool en de Diemer Courant.
Zie ook: http://www.theaterdeomval.nl
(On-line reserveren mogelijk), e-mail: info@theaterdeomval.nl
Theater
weekdag
zaterdag
vrijdag
zaterdag
zondag
zaterdag
vrijdag
zaterdag
zaterdag
woensdag
vrijdag
zaterdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
vrijdag
zaterdag
zondag
vrijdag

datum
15-sep
21-sep
22-sep
23-sep
29-sep
5-okt
6-okt
13-okt
17-okt
19-okt
20-okt
24-okt
25-okt
26-okt
27-okt
28-okt
2-nov
3-nov
4-nov
9-nov

tijd
20:30
20:30
20:30
14:00
20:30
20:30
20:30
20:30
14:00
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
14:00
20:30
20:30
20:30
20:30

zaterdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
zondag
vrijdag
zaterdag
vrijdag
zaterdag
zondag
zaterdag
zondag
woensdag

10-nov
16-nov
23-nov
24-nov
25-nov
30-nov
1-dec
7-dec
8-dec
9-dec
15-dec
16-dec
19-dec

20:30
20:30
20:30
20:30
14:00
20:30
20:30
20:30
20:30
14:00
20:30
20:30
20:00

groep-titel
Dolf Jansen - Geen Oudejaarsvoorstelling try out
De Nel - Overgang
Roue Verveer & Murth Mossel
Tafel van 5 - Henkelmannetje
try out
Klaas van der Eerden - Wortels try out
Samba Schutte - Hakili Jambar
Manoushka Zeegelaar Breeveld - No Spang
Marjolein Meijers - Solex
St. Snad en de Lloyd - Klein Zwanenmeer
Jetty Mathurin - Zeven try out
Jetty Mathurin - Zeven try out
Van Houts & de Ket - Sterk, zwart en zonder suiker
Una Giornata Particolare try out
Katinka Polderman - Polderman
Fantasten - Fantasten
Virga Lipman - Itoek en het IJsbeertje
Claudia de Breij - iClaudia try out
Claudia de Breij - iClaudia try out
Theatergroep Flint - Ierse Tijgers
Het Volk - Helden zonder Glorie
Paul Haenen & Margreet Dolman - Rechtstreeks
Sprankelend try out
Sara Kroos - Bries
Rooyackers, Kamps & Kamps - 5
try out
Beatrice van der Poel - Langzaam Los
Hilaria - Het verhaal van Sinterklaas
Nachtzusters - Donkere Dagen try out
Astrid Nijgh - Tegen het Lijf
Geen Familie - Ctrl+Alt+Del
Jochem Myjer - De rust zelve
Rockband Poppenkast - Dooie Visch
Leoni Jansen - Heart Strings & Loose Ends
Frank Cools - Een beetje Annie
Onno Innemee - The best of…(DVD-tour)
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categorie
cabaret
toneel
stand up comedy
jeugd 5+
cabaret
cabaret
muziektheater
muziek
dans 2+
cabaret
cabaret
cabaret
toneel
cabaret
bewegingstheater
jeugd
cabaret/muziek
cabaret/muziek
muziek
toneel
cabaret
cabaret
cabaret
muziektheater
jeugd
cabaret/camp
muziek
muzikaal cabaret
cabaret
muziek 4+
muziek
muziek/vertel
cabaret

