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Van de Voorzitter – Marcel Manshanden
Realiteit
Dit keer een kort stuk van uw voorzitter.
De Ace is gelukkig goed gevuld, vandaar dat ik mijn woorden beperk. Dit keer geen
weersverwachting, geen politiek, geen toekomst. Nee, ditmaal helaas weer bittere realiteit.
Een gewaardeerd lid, Franco Sciamanna (bij TVDZ beter bekend als Franco Bus), is van ons
heengegaan. Onze secretaris heeft op de uitvaart een waardig afscheidwoord gesproken. Ik kan daar
niets meer aan toevoegen.
In deze ACE treft u tevens de reactie van het bestuur aan op de open brief zoals gepubliceerd in de
laatste uitgave.
Vanuit het bestuur kan ik u melden dat er discussie op gang is
gekomen om wellicht onze ACE volgend jaar digitaal te versturen.
Hier kleven voor en nadelen aan.
Drie belangrijke voordelen wil ik u niet onthouden:
- Aanzienlijke kosten besparing voor de vereniging.
- Via onze digitale snelweg kunnen wij veel sneller informatie
over toernooien, andere ontwikkelingen etc. bij onze leden
krijgen. Een nog grotere betrokkenheid als gevolg.
- Onze perfecte lay-out + foto’s zullen nog beter tot uiting
komen.
Een van de belangrijkste tegenwerpingen is, dat er misschien toch
leden zijn die geen computer ter beschikking hebben. Voor deze
leden zal er altijd een andere oplossing bedacht moeten worden.
Het is een gedachte, nog lang geen besluit.
Wij vragen uw mening als lid.
Laat uw mening weten onder bestuur@tvdz.nl of ace-pr@tvdz.nl

Vanaf mijn beeldscherm wens ik U namens het bestuur heel prettige feestdagen.
Marcel Manshanden - Voorzitter.

UITNODIGING

U bent van harte welkom op onze

Nieuwjaarsreceptie
op zondag 6 januari 2007
In het Clubhuis TVDZ
15.00 uur – 18.00 uur, Tot dan!
Het Bestuur
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- Verenigingscompetitieleider: Peter Stuifzand - Tel: (020) 6999558 (na 18.00 uur)
- Sylvia Sierhuis
- Angelo Hooker
Jeugd-Commissie: jeugdcommissie@tvdz.nl
- Fred Groen (voorzitter) - Tel: (075) 61 25 209 - Mobiel Tel: (06) 55 824 186
- Janny de Boer
- Ans van Klaveren
- Job Schouten - Tel: (020) 6995582
Public Relations & Redactie-Commissie ACE: ace-pr@tvdz.nl
- Winny Gontha-Lucardie (voorzitter) - Tel: (020) 69 03 192
- Hans de Jong - Tel: (020) 69 53 710
- Jaap Reijnoudt
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- Hans de Jong - Tel: (020) 69 53 710
Ledenadministratie: ledenadministratie@tvdz.nl
- Peter Stuifzand
Kascommissie:
- Fred Hart, Chris Heuckeroth, Wim van den Haak (reserve)
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- Marcel Manshanden
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- Gerard Terwey - Tel: (020) 60 01 857
Baanbeheerder:
- Theo Nieuwenhuizen
Trainers - Tennislessen:
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186 - fred-groen@planet.nl
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- Janny van Diemen-Bruin †, Winny Gontha-Lucardie, Fred Groen
- Yvonne Kosterman, Siegfried Pengel, Wim van den Haak, Jaap Reijnoudt
Leden van verdienste:
- Ton de Jonge, Gerard Kosterman, Ed van den Broek
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Gehoord, Gezien, Gelezen, Gedacht….
Promotie team TVDZ op Diemerfestijn.
Het (bijna) voltallige bestuur van TVDZ stond ook dit jaar weer paraat op het Diemerfestijn om met
een speciale actie nieuwe (winter-) leden te werven. Dit is ook bijzonder goed gelukt, gezien het
aantal nieuwe inschrijvingen.
Vegen geen grap, of toch
wel? 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. Echter; onze banen
zijn onlangs weer gekeurd
op slijtage. Een mogelijke
conclusie kan zijn, dat er
teveel geveegd wordt.
Dus, wordt vervolgd als er
meer duidelijkheid komt
over de oorzaken van de
slijtage.
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. Lees de ingekomen brief over dit onderwerp elders in dit nummer.
Winter tennis volop mogelijk tijdens de avonduren.
Uit zeer betrouwbare bron vernomen, dat in het komende winterseizoen op de volgende avonden
“verlicht” kan worden getennist en wel op de volgende avonden: Maandag / Dinsdag / Woensdag /
Donderdag. Inmiddels is gebleken dat de avonden zeer goed bezocht worden.
Overlast toegangsweg sportpark.
Namens de gemeente onze excuses voor de rommelige toegangsweg. Voorbereidingen voor de
nieuwe woonwijk zijn in volle gang. Het bestuur wordt op de hoogte gehouden door de Gemeente
over alle relevante zaken die TVDZ betreffen. Deze informatie is beschikbaar op onze webpagina.
ACE 2008 Digital.
Zou u moeite hebben met ontvangen van een digitale ACE in plaats van een uitgave per post?
Laat ons U mening weten onder: Bestuur@tvdz.nl of Ace-Pr@tvdz.nl
Overstroming TVDZ velden.
Het was even schrikken na het ontvangen van de melding dat de “banen overstroomd” waren met
modderwater uit de aangrenzende sloten. Gelukkig viel de schade mee. Mede door het snelle
optreden van onze groundsman Theo Nieuwenhuizen, kon de gemeente direct actie ondernemen om
erger te voorkomen.
Wintersluiting eerder opgeheven.
Onze “doorgewinterde” leden kunnen al weer vanaf 7 januari 2008 op onze banen terecht, mits
natuurlijk de weersomstandigheden dit toelaten. Op besneeuwde banen of met vorst in de grond mag
er beslist niet getennist worden. Eigen handig sneeuw ruimen is niet toegestaan.
Sneeuw op de baan, geen tennis mogelijk. Vorst in de grond, geen tennis mogelijk.
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht? Laat het ons maar weten. Mail naar: ace-pr@tvdz.nl
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Van de Redactie
Het is Herfst. De bladeren in mijn voor- en achtertuin stapelen zich op tot een enorme puinhoop.
Het wordt tijd dat ik een nood-sms’je stuur naar bereidwillige kabouters. Wonderlijk genoeg komen die
altijd wel opdraven. Om in de stemming te komen heb ik een cd’tje opgezet van Nat King Cole. Heel
toepasselijk: “Autumn leaves”.
Het is Herfst en TVDZ is al aan wintertennis begonnen. Vooral in de
ochtenduren wordt dankbaar gebruik gemaakt van onze
kunstgrasbanen. Tijdens het Diemerfestijn in september hebben zich
een flink aantal nieuwe wintertennissers gemeld. De voorspelde
zware stormen zijn tot nu toe weg gebleven. Was het een storm in
een glas water? Wat mij betreft mogen ze wegblijven. Het slechte
weer heeft vaak genoeg roet in het eten gegooid bij geplande
toernooien of evenementen. Gelukkig dat er toch nog wat te beleven
viel bij TVDZ. Lees de ingekomen stukjes in deze uitgave. Met dank
aan alle inzenders, zodoende is ACE nr.4 toch weer vol gekomen!
Begon ik, in het aprilnummer, met een memoriam over ons overleden erelid Janny van Diemen, nu
moet ik in de laatste editie van ACE wederom melden, dat een van onze geliefde leden, nl. Franco
Sciamanna (Bus) heen gegaan is.
Dat Franco geliefd was blijkt uit de ingezonden stukjes, die wij in dit blad publiceren. Het heeft mij
persoonlijk heel diep aangegrepen, omdat het juist Franco was, die mij naar het ziekenhuis reed, toen
ik in juli onwel werd op de tennisbaan. Waar ik met hartritmestoornissen werd opgenomen.
Rest mij alleen nog maar te zeggen: Lieve Franco rust in vrede. Jij zult altijd in onze harten blijven
voortleven. CIAO!
Het leven gaat verder. Binnenkort Kerst, Nieuwjaar, Nieuwjaarreceptie en Algemene
Ledenvergadering bij TVDZ! Blijf sporten, blijf gezond. De allerbeste wensen voor een gelukkig en
voorspoedig Nieuwjaar 2008!
Winny Gontha-Lucardie

Distributie Clubblad ACE
Het wordt elk jaar moeilijker leden/jeugdleden te charteren om ons clubblad ACE rond te brengen.
Het vele huiswerk of andere bezigheden is hier debet aan. Desondanks hebben in de afgelopen
periode wederom enkele leden en jeugdleden zich ingezet om dit klusje te klaren.
Onze dank gaat uit naar: Maria van Eijk, Koen van der Heijden, Fred Hart (Diemen-Noord), Jeroen
Damman, Nick en Tim van der Heide, Lia Houthuijzen, Dolly Andries (Diemen-Centrum) en Winny
Gontha (Diemen-Zuid).
Om tijd en kosten te drukken is het nu de vraag: moet ACE digitaal gaan?
Iedereen wordt geacht tegenwoordig in het bezit te zijn van een PC met internetaansluiting of niet?
Laat het de redactie weten of je ACE voortaan op je pc wilt ontvangen en mail naar:
Ace-pr@tvdz.nl
Alvast bedankt voor alle medewerking!
Winny Gontha-Lucardie
N.B. Wist je dat de ACE van de afgelopen 2 jaar gewoon op onze website www.tvdz.nl staan?
En dat je die gewoon kan downloaden en lezen met het gratis programma Acrobat Reader?
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In Memoriam 1 - Franco “Bus” Sciamanna
Franco is niet meer onder ons. Namens TVDZ wil ik een kort
afscheidswoord uit spreken.
Hoewel, afscheid is eigenlijk niet het juiste woord, want bij
mij en bij vele anderen: zal Franco in onze gedachten blijven
voortleven.
En als wij aan Franco denken, dan horen wij weer zijn eigen
typerende stem, als Italiaan was hij nog steeds niet gewend
aan het stugge Nederlands. En met zijn bij tijd en wijle snel
oplopend temperament was zijn stortvloed van woorden
soms onverstaanbaar.
Maar hij zal bij ons ook blijven voortleven als een heel
hulpvaardig mens, altijd bereid om voor iedereen
belangeloos allerlei klusjes te verrichten.
En dan is er nog de sociale en zeer aimabele Franco met
zijn typerende uitspraken: “Is er iemand teveel? Laat hem
maar spelen: ik blijf wel even zitten”.
Zelfs vreemden die op ons terras een kopje koffie kwamen
drinken, vroeg hij of ze misschien wilden tennissen, dat heeft
mij als bestuurslid wel eens in problemen gebracht. Maar
Franco deed dit vanuit zijn grote sociale gevoel. Ik zou willen
zeggen vanuit een warm sociaal gevoel dat wij Hollanders
soms wel eens missen.
Dat gevoel van gemeenschapszin heb ik vooral vorig jaar bij hem mogen ervaren. In de competitie
heeft hij als invaller in ons team meegespeeld. Ik was verrast over zijn inzet en enthousiasme; fanatiek
tennissen voor je eigen team, om daarna gezamenlijk met je tegenstanders een lekkere borrel te
drinken. Dat vond hij in één woord fantastisch.
En dat typeerde Franco: fanatiek in het spel, maar tegelijkertijd een warm en sociaal mens. Zo zullen
wij hem bij TVDZ blijven herinneren.
Job Schouten – Secretaris

In Memoriam 2 - Franco “Bus” Sciamanna
Franco,
Zo plotseling heb je ons verlaten! Wij hadden zoveel plannen gemaakt.
Een daarvan was om truffels te gaan zoeken in Cagli.
Iedere dinsdag als het mogelijk was, ontmoetten wij elkaar om een wandeling te maken, om mij een
beetje wegwijs te maken in het gebruik van de computer en om over de toekomst te praten.
Helaas, het merendeel van onze wensen hebben wij niet kunnen realiseren.
Je leven, veel te kort, heeft een einde gemaakt aan al onze plannen.
Jammer en heel triest! Dat Albert, jouw zoon, en zijn familie zo ver in Amerika wonen, heb je nooit
kunnen verwerken. Je had veel meer van je kleinkinderen willen genieten.
Franco, ik ben er zeker van dat ze samen met Mimi, jouw vrouw, altijd dicht bij je zullen zijn en je nooit
zullen vergeten. Ik zal je ook nooit vergeten. Je hebt een hele leegte achtergelaten.
CIAO Franco. Arrivederci.
Renato Del Sante
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In Memoriam 3 - Franco “Bus” Sciamanna
Franco “Bus” Sciamanna
Het zou best kunnen, dat Franco nu naast mij staat, let wel “staat”, want hij stond altijd liever, met zijn
armen over elkaar en een glimlach rond zijn mond.
Ik leerde Franco ongeveer zo’n kleine dertig jaar geleden kennen toen ik bij het GVB kwam te werken
en zijn ploegmaat werd in ploeg 5 in Garage -Oost. In de jaren tachtig was er nog veel reserve
personeel, wel 40 of 50 man en werd er veel gekaart. Met Franco was dat meestal hartenjagen of
klaverjassen.
Met hartenjagen werd er tot zestig punten gespeeld, en degene die verloor moest een rondje koffie
geven en Franco was hierin koploper. Hij was bijna altijd de klos met de schoppenvrouw omdat wij
vals speelden en soms duurde het nogal lang met opgooien vanwege het seinen dat wij deden,
waarop Franco zei: “ER ZIT GEEN VAART IN HET SPEL”, wij lachen natuurlijk, omdat hij ons
“gerommel” niet door had…
In de jaren tachtig leken Franco en ik heel veel op elkaar, even groot, slank, snor en nog een lekker
koppie met haar. Daardoor werden wij in ons uniform wel eens van persoon verwisseld .
Een passagier stond eens een heel verhaal te vertellen tegen Franco, en later bleek dat het een
buurman van mij was.
Door Franco ben ik op tennis gekomen, met hem was het prettig tennissen. Hij had een mooie
forehand, maar o wee, als de tegenstander de bal zachtjes over het net sloeg en Franco een paar
passen naar voren moest maken om de bal te slaan en het niet haalde, ja daar kwam die uitspraak
weer: “ER ZIT GEEN VAART IN DIE BAL”, en hij ging uitleggen hoe die bal geslagen moest worden.
Op alle banen was de uitleg van Franco, tot groot vermaak, te volgen!
Franco had overal een beetje verstand van: auto’s, camera’s, computers, Griekse mythologie, van
alles wel wat.
Ik had mijn eerste computer gekocht en ik wist al hoe ik dat ding aan en uit kon zetten, dus ik kon er
op wachten dat ik na een paar weken problemen zou krijgen. Toen dat gebeurde: even met Franco
praten en hij zou wel komen kijken.
Hij zat achter mijn computer en zei: “ER ZIT GEEN VAART IN DE COMPUTER”, waarop ik moest
lachen en opmerkte, dat dát nou juist de reden was waarom hij achter die computer zat.
Hij was een poosje aan het tikken en zei toen dat er een worm in mijn computer zat, waarop ik heel
nuchter maar wel dom aan hem vroeg; “Welk beest legt hier eitjes waaruit een worm in mijn computer
komt?” Waarop hij zijn hoofd glimlachend naar mij toedraaide en mij een paar seconden aankeek of
ik hem soms in de maling nam: “Nee, je hebt een virus in de computer en nu moet ie opgeschoond
worden!” “Oooh!” zei ik, wist ik veel!
Nadat hij met de VUT ging, was er meer tijd om te fietsen en te lopen met Mimi, zijn vrouw, en
natuurlijk ook om meer te tennissen en te kaarten.
Een paar weken geleden, zijn we met z’n zessen gaan fietsen over die bekende brug, richting Yburg.
Ik was nog niet eerder over deze brug geweest, maar halverwege moesten een paar dames
afstappen……waar ik helaas ook bij hoorde.
Eenmaal lopend boven gekomen, was Franco in geen velden of wegen meer te zien.
Eindelijk zagen we hem beneden staan, leunend tegen een ANWB bord, zijn hoofd naar ons toe
gekeerd met de bekende glimlach op zijn gezicht, ja u raad het al: “ER ZIT GEEN VAART IN JULLIE
FIETSEN!”
Franco, ouwe reus, waar je nu bent, breng ook daar maar de vaart erin, we zullen je missen en
tenslotte wil ik de familie veel sterkte wensen!
Jim Kerstens

6

Herfst Toernooi – 2-9-2007
Mijn bijdragen aan de ACE worden misschien wel wat eentonig. Ik ga er in ieder geval van uit dat het
aan de aankondiging niet kan hebben gelegen: eerste kopje koffie gratis, tijdens het toernooi een klein
hapje, een leuke prijs, ook dagleden mogen meedoen, inschrijvingskosten € 0,00!
Opkomst? Inclusief wedstrijdleiding: 13 leden! Elke ouwe muis mag mij inpiepen wat wij nog meer
moeten doen om onze leden te enthousiasmeren. Meer uitwisselingstoernooien? Het laatste
uitwisselingstoernooi moest geannuleerd worden omdat zich slechts 5 leden hadden aangemeld
(eerlijkheidshalve, exclusief toernooicommissie). Om met Multatuli te spreken: “Ik heb u gezegd, lezer,
dat mijn verhaal eentonig is.”Helaas”, voeg ik er persoonlijk aan toe.
Is er dan niets positiefs te melden? Gelukkig wel: het was een heel gezellig en geslaagd toernooi.
Er werd gespeeld in een vorm van een wilde mix in vier ronden: dames dubbel en gemengd. Bij het
gemengd dubbel is de samenstelling als volgt samengesteld: op sterkte en een volgende ronde een
sterke partner gekoppeld aan een zwakkere broeder of zuster. Het resultaat van deze indeling was
verrassend: winnares van dit toernooi is geworden: Janny de Boer! Een goede tweede (dankzij: Jim
Kerstens, dat moet wel even worden vermeld): Wim (met tongetje) Brouër.
De twee andere prijzen gingen naar de twee grootste verliezers (dus Loek B. ook voor jou een reden
om eens mee te doen: jouw klacht was ooit eens: ik ga niet betalen voor prijzen die anderen steeds
winnen) te weten Tom, die uit zijn dak ging toen hij uit de luidspreker hoorde dat er troetelprijzen
werden uitgereikt (Tom, zo slecht was je niet) en Ineke.
Een speciale vermelding verdient
Jim Kerstens: winnen met Koos
[Tom (even een beetje zout) als je
echt goed bent kun je dus met Koos
winnen] en ook nog eens de man
met het tongetje helpen aan een
tweede prijs. Klasse Kerstens, maar
helaas, er waren slechts 4 flessen
wijn te verdelen. Na de prijsuitreiking
heeft Gerard nog redelijk goede
zaken gedaan. Verder sluit ik af met
een oproep aan alle Jossen, Keesen,
Hansen, Japen, Bennnen, Wimmen,
Ansen, Jokes etc. en verder alle
andere mollen en muizen in deze
vereniging: doe gewoon een keer
mee!

Al is het alleen maar om vast te stellen dat deze vereniging echt uniek is.
“Ik heb u gezegd, lezer, dat mijn verhaal eentonig is.”
Job Schouten.
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Winter openingstoernooi – 7-10-2007
Als vervanging voor” Diemen tennist samen” hebben we een winter openingstoernooi georganiseerd.
Op papier hadden we 10 inschrijvingen, dus genoeg om een leuk tennisdagje te organiseren.
Zondagochtend om 10.30 uur op het fietsje naar de baan, zonder jas en zonnebril op mijn neus.
Ga ik naar een wintertoernooi? Heb ik iets gemist? Is het weer lente? Bij aankomst zit Hans Mosterd
met een kopje koffie op het terras. Gerard die mij in verwarring brengt en zegt dat het een uur vroeger
is, vanwege de zomertijd, zenuwachtig kijk ik op mijn horloge en denk: “Nee hè, ik ben toch niet gek
geworden?” Leuke grap waar ik met boter en suiker in ging. Om 10.45 uur komen de eerste gasten,
Luuk en Mireille, 2 ATVD-ers die komen tennissen op het toernooi Diemen Tennist Samen, “Eh,.dat
ging toch niet door….” stotterde ik… Het was niet doorgekomen bij de ATVD-leden maar ach, ze
hebben gelijk inschrijfformulieren ingevuld en ter plekke Winterlid geworden!
Ondertussen loopt het terras behoorlijk vol, de 10 ingeschreven leden zijn er, en druppelsgewijs
komen er nog 10 aanwandelen. Gelukkig heb ik nog geen schema gemaakt. Om 11.00 uur gaan we
over tot het indelen van de partijen. Gelukkig heb ik assistentie van Janny de Boer en samen delen we
de partijen in. Om 11.15 uur zijn 5 banen bezet met 5 mix koppels, ze spelen volop in de zon voor de
punten. We spelen 40 minuten, tellen de gewonnen games, nemen een pauze en door naar de
volgende ronde met nieuwe partners, dus iedereen speelt door elkaar. Na 3 partijen van 40 minuten te
hebben gespeeld houden we het voor gezien. Janny en ik tellen de punten om de prijzen te verdelen.
De eerste prijs is een gedeelde eerste prijs en gaat naar Joke en Bram, ze hadden evenveel partijen
gewonnen. Daarnaast hebben we (Janny en ik) besloten om aanmoedigingsprijzen uit te reiken, en
weer 2 mensen die daarvoor in aanmerking kwamen, deze prijs ging naar Tineke en Luuk.

De zon schijnt nog volop, op het terras is het ongeveer 21 graden, iedereen heeft een drankje, en de
bitterballen gaan rond, de sfeer is super gezellig. Wat nou Winter Toernooi?

Het was weer een heel leuke dag. Toen ik vanmorgen op mijn fiets zat richting TVDZ dacht ik… dit is
de laatste keer dat ik dit doe, een toernooi organiseren voor anderhalve man en een paardenkop, ik
heb het gehad. En nu, 20 anderhalve man en een paardenkop verder denk ik…. Ik ga door en ik hoop
dat de opkomst in deze stijgende lijn zich blijft voorzetten.
Helaas hebben we geen actiefoto’s deze keer, onze Hans Paparazzi stond met een racket op de baan
i.p.v. zijn fototoestel, maar de terrasfoto’s geven weer hoe gezellig (en warm) het was.
Sylvia Sierhuis
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“Janny van Diemen” Oliebollen & Appelflappen Toernooi 2007
Wat was het weer ouderwets gezellig op zondag 28 oktober 2007 en wat een grote opkomst van
leden. Alle zes banen waren bezet! Baan nr. 6 moesten we later afstaan aan leden die gewoon een
balletje kwamen slaan.
Het bakken van de appelflappen en oliebollen is gedaan door
Janny de Boer. Zij heeft dit spontaan aangeboden, bijgestaan door
de overige Activiteitenleden Lia Houthuijzen en Gerard Terweij.
Winny Gontha zat weer helemaal op haar plekje met het
verzamelen van de scores die iedereen bij haar moest opgeven,
na het tennisspel.
Steunpilaar en voice-over Wim van den Haak had alles goed in de
hand.
Als prijzen waren er flessen wijn te verdelen.
Voor de meeste scores:
Piet van den Pangaard en Ed Poljanic.
Voor de aanmoedigingsprijzen gingen de flessen naar: Frans
Heinsius en Lina Camuna-Wever.
Bedankt allemaal voor jullie deelname en komst en tot het SNERT-toernooi in december!
De winnaars: Piet en Ed.

De aanmoedigingsprijzen: Frans en Lina

De onovertroffen Oliebol & Appelflapbaksters

Holle Bolle Gijs: “Flap hier! Dank u wel!”

Dolly Andries namens de Activiteitencommissie
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SMASHJE – JEUGD – Ouder-Kind toernooi 23-9-2007
Allereerst willen wij alle kinderen en ouders
bedanken voor de geweldig goede opkomst. Want
zonder jullie was het nooit zo'n mooi toernooi
geworden! Ook hadden we geluk met het mooie
weer. Er waren ook dit keer weer mooie prijzen te
winnen. (zie foto). En ook iedere deelnemer kreeg
een presentje.
De jeugdcommissie hoopt dat jullie het volgende
toernooi ook weer met zo velen aanwezig zullen zijn.
De jeugdcommissie
Janny de Boer, Ans van Klaveren en Donna
Reestman
Uitslagen Ouder-kindtoernooi, zondag 23 september 2007.
Groep 1:
1. Andre Lopez
2. Harmide Maghado
3. Steven Biervliet

Groep 2:
1. Dave Stuifzand
2. Luka Kranendonk
3. Michel Sas

Groep 3:
1. Danny van Kuik
2. Sven Versteeg
3. Anne Linde Paans

Groep 4:
1. Thijs Ennest
2. Nando de Groot
3. Chahaht Gawdi
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Foto impressie Ouder-Kindtoernooi:

Vervolg – Ouder-Kind toernooi 23-9-2007
De winnaars op een rijtje:
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SMASHJE – Jeugd tegen bestuur & commissies 23-9-2007
Gelijktijdig met het Ouder-Kindtoernooi vond tevens een andere wedstrijd plaats, t.w. de Jeugd tegen
de bestuur- & commissieleden. Ook dit jaar was het weer een uitermate spannende strijd of de
“ouwetjes” zich nog konden meten met de opstormende jeugd. En de bestuurs- en commissieleden
hebben zich kranig geweerd, maar konden met hun slimme balletjes helaas niet op tegen het
loopvermogen en de harde service van de jeugd… De wisselbeker ging dus naar de Jeugd!
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SMASHJE – JEUGD – Halloween toernooi 20-10-2007
Ook met het Halloween toernooi hadden we prachtig weer! En de kinderen hebben erg hun best
gedaan (allemaal). Maar helaas kan niet iedereen winnen. Hieronder de namen van de winnaars:
Groep 1:
1. Piet Overgoor
2. Stan Reestman
3. Andre Lopez
Groep 2:
1. Mikal Sas
2. Donna Reestman
3. Jorn Lens
Groep 3
1. Danny van Kuik
2. Davy ?????
3. Salim Mansouri
Groep 4:
1. Lorenzo Schmidt
2. Yutika Gawdi
3. Chahaht Gawdi
Er was een jongen die heel sportief was. Hij heet Steven. Hij was door een klein foutje niet ingedeeld,
maar nam dit heel erg goed op. Steven heeft tegen Ed Poljanic gespeeld en deed dit zeer goed.
Hiervoor is Steven beloond met een bus ballen.
Daarna was er een Halloween disco, maar er was dit keer wat weinig animo. Volgens de jongens
waren er niet genoeg meisjes. Dus meisjes, de volgende keer ook meedoen!
Namens de Jeugdcommissie - Ans van Klaveren
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Bijzondere TVDZ leden - Corrie de Jong
Een tiental jaren geleden, nam ik deel aan een cursus "moderne
kunst leren kijken". De cursusleidster vertelde op een gegeven
moment, dat er in de daarop volgende week geen cursus gegeven
zou worden, omdat zij schilderles ging geven in de Ardennen.
Dat was iets, dat ik altijd al wilde, dus heb ik haar bijzonderheden
gevraagd. Het gevolg was dat ik een paar weken later richting
Ardennen reed, waar ik mijn eerste schilderlessen zou krijgen.
Nog nooit een penseel vastgehouden! Vol goede moed begon ik
de eerste dag. Maar dat viel tegen. Ik bakte er niets van.
Het enige positieve, dat ik te horen kreeg aan het einde van de
dag, tijdens de nabespreking, was: "Je bent niet bang voor het
materiaal". Dat werd toen, na die eerste dag ook wel anders. Een
groot wit vel dat je aanstaart en waar je zo graag iets moois op wilt
creëren. Een van mijn medecursisten, die ook voor het eerst
meedeed, zei tegen mij, voordat wij 's morgens aan een nieuw
"werk" begonnen, met het maagdelijk witte doek voor zich:"ik kan
wel janken". En zo voelde ik mij ook.
Nu, jaren later, is dat gevoel wel verdwenen. Daarvoor heb ik dan ook menige cursus, zowel in de
Ardennen, als in het atelier van een beeldend kunstenares gevolgd. Het afgelopen paar jaar heb ik
zelfs de moed gehad om te exposeren, hoewel slechts in een bejaardenhuis in Amsterdam Zuid, een
activiteitencentrum in Amstelveen en in het atelier zelf.
Het mooiste resultaat tot op heden is natuurlijk het winnen van de tweede prijs bij de schilderwedstrijd
voor amateurs van de gemeente Diemen. Sommigen zullen het artikeltje op de voorpagina van de
Diemer Courant gezien hebben. Jammer genoeg heb ik er geen goede kleurenfoto van. Hierbij gaat
een kopie van het juryrapport met een onduidelijke zwart-wit foto. Dit rapport spreekt voor zich. Ik vind
dat ik best een beetje trots mag zijn.
Corrie de Jong
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Najaarscompetitie – Heren Dubbel op zaterdag
Ook de najaarscompetitie 2007 is al ruim verleden tijd en
als team kijken we alweer uit naar de voorjaarscompetitie,
ondanks het feit dat we in de najaarscompetitie een paar
keer flink” klop” hebben gehad.
Het bekende verhaal: we werden niet weggespeeld, maar
slaagden er niet in om op het juiste moment te scoren.
Kortom: in essentie hebben wij hetzelfde probleem als het
Nederlandse elftal.
Met twee invallers, Jim Kerstens en Ed van den Broek
heeft ons team de eerste wedstrijd gewonnen. Bedankt
heren!
Daarna speelden we gelijk, dus er zat nog van alles in.
Maar bij de volgende wedstrijden werd deze illusie grondig
de grond in geboord, ondanks grote inzet van invallers als
Ben Berklou, Hans de Jong, Godfried v.d. Wittenboer en
opnieuw Jim Kerstens. Met name Ben en Jim verdienen
een extra vermelding: ze hebben zich voor ons team
gegeven voor wat ze waard waren; beiden waren na
afloop van de wedstrijd totaal gesloopt. Ik hoop dat wij
voor de komende competitie opnieuw een beroep op hen
mogen doen.
Ook Nico Smit wil ik even vermelden: twee keer
opgeroepen om in te vallen, tot twee keer toe wordt de
wedstrijd afgelast. Hopelijk is ons team volgend seizoen
weer kompleet met Henk Hoogeveen, die door hernia is geveld, en blijft Chris Heuckeroth blessure
vrij. Dan komt het nog allemaal goed en eindigen we niet opnieuw op de op één na laatste plaats.
Maar wel met vier punten meer dan de laagste!
Zoals het een goed team betaamt: we blijven doorgaan!
Heren dubbelteam TVDZ 2.
Marcel Manshanden, Henk Hoogeveen, Chris Heuckeroth, Job Schouten

Ingezonden Brief – Loek Biesbrouck
Naast dat ik hartpatiënt ben en tevens astmapatiënt, heb ik en vele niet-rokers jaren gepleit voor een
rookvrije kantine. Daar wij ons altijd gediscrimineerd voelden in het gebruik van de kantine.
Het was altijd snel een drankje halen en direct weer naar buiten, als het er weer blauw van de rook
stond.
Uiteindelijk heeft het bestuur het voortouw genomen – vooruitlopend op een besluit van de Minister
alle sportkantines rookvrij – en is op de laatste jaarvergadering met meerderheid van stemmen het
besluit genomen, dat er IN onze kantine NIET meer gerookt mag worden.
Op de wilde-mixavond van 30-10-2007 kwamen wij bezweet van de baan en wilden wij in de kantine
een drankje nemen. Direct bij binnenkomst liepen wij weer tegen een stinkend rookgordijn op.
Wel werd er gezegd: wij zullen de sigaretten nu uitdoen, maar voor mij was de avond al verpest en ik
ben zonder drankje te gebruiken, naar huis gegaan.
Bedankt “heren” rokers!
Loek Biesbrouck
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Ingezonden: Open brief aan het Bestuur van “Oude Huismuis”
Het bestuur heeft kennis genomen van onderstaande open brief zoals die geplaatst is in onze ACE
van september 2007. Wij kunnen u melden, dat wij blij zijn met de insteek van onze “oude huismus”
Het bestuur is echter ook van mening dat de deknaam “oude huismus” geen eer doet aan zijn
betrokkenheid bij de vereniging. Om oude, maar ook nieuwe leden een beter beeld te geven van onze
huismus: Jaap Reijnoudt is zeer lange tijd verdienstelijk voorzitter geweest van onze vereniging. Hij is
als geen ander op de hoogte van de problemen die zich voor en achter de schermen kunnen afspelen
binnen een vereniging.
Wij hebben getracht om kort en bondige antwoorden te formuleren op de onderstaande punten.
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?
Huidige telling laat een kleine daling zien.
2006: 430 leden / 2007: 419 leden, deze aantallen zijn exclusief opgave van onze winterleden. Aan de
ander kant zien we nu dat het aantal winterleden gestaag oploopt. Mede hierdoor heeft het bestuur
besloten om de ”tennis- avonden” tijdens de wintermaanden uit te breiden.
- 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?
Het bestuur is nog steeds van mening dat er voordelen worden behaald uit het lidmaatschap van de
KNLTB. Een paar punten ter illustratie. Incasso van niet betaalde contributies, deelname aan voor- en
najaarscompetitie, Restitutie Ecotax voor KNLTB leden, vereenvoudigde leden- en pasjes
administratie. Goede inloop in kantine met competitie dagen. Deelname aan open toernooien bij
andere verenigingen. En als laatste en misschien wel het prettigst voor uw eigen knip: met uw KNLTBpas krijgt u 7.5% korting op al uw sportieve inkopen bij Perry Sport.
- Hoe is de stand van zaken t.a.v. de renovatie van het clubgebouw (schilderen etc.)?
Het bestuur heeft zeer lang moeten wachten op een reactie van de gemeente op onze vraag of er een
beroep kan worden gedaan op subsidie regelingen. In de laatste ALV heeft het bestuur een advies
voorgelegd voor het ‘‘inpakken” van onze clubgebouw d.m.v. kunststofschroten. Deze optie was
slechts interessant als er beroep kon worden gedaan op beschikbare subsidies bij gemeente of
andere instanties. Het is helaas gebleken dat wij als vereniging niet in aanmerking komen voor een
substantiële subsidie. Het plan voor inpakken is derhalve niet haalbaar uit eigen middelen en is door
het bestuur aan de kant geschoven. Inmiddels hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden om op
een zo gunstige mogelijke conditie het clubgebouw te laten schilderen en daar waar nodig te voorzien
van nieuwe houtdelen.
- Het Studentlidmaatschap (18-25 jaar) is ingevoerd. Hoe zijn de ervaringen daarmee?
Dit nieuw soort lidmaatschap is op speciaal verzoek vanuit onze leden in stemming gebracht tijdens
de laatste ALV. Op dit moment hebben wij 5 student leden.
- Er zou nog iets van een wervingsactie komen, met flyers e.d. Hoe staat het daarmee?
Tijdens de ALV is inderdaad de vraag geopperd of er nog een wervingsactie zou komen. Het bestuur
heeft toen te kennen gegeven dat men daar weinig heil in ziet, gezien eerdere reacties. De laatste
wervingsactie betrof een mailing van 16.000 exemplaren die huis aan huis zijn verspreid. De reactie
op deze actie was te verwaarlozen. Onze beste wervingsactie is mond op mond reclame + de
jaarlijkse deelname aan het Diemerfestijn. Ook tijdens het laatste festijn heeft TVDZ ”acte de
presence” gegeven. Resultaat: circa 20 nieuwe winterleden, waarvan een aantal te kennen heeft
gegeven om per 1 april (geen grap!) volledig lid te willen worden. Wanneer de nieuwe woonwijk op de
Sniep ( onze nieuwe buren ) meer gestalte krijgt zullen wij absoluut van ons doen spreken, dit om
TVDZ onder de aandacht te brengen.
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- 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?
Deze vaststelling is terecht en zorgelijk. Het bestuur, maar met name de betrokken activiteiten
commissies stellen middelen en tijd beschikbaar voor het spelen van toernooien. De activiteiten
moeten echter wel worden opgepakt door de leden. Daarentegen zijn er positieve punten te melden.
De zgn. lesserstoernooien en de competitie deelname door TVDZ teams lopen goed.
Wellicht is het op tijd informeren van leden een issue in deze. Onze Ace komt slechts 4 x per jaar uit,
daarentegen hebben wij sinds dit jaar een schitterende nieuwe website met allerlei actuele informatie.
Om met de tijd mee te gaan is er binnen het bestuur een gedachte op gang gekomen om de ACE met
ingang van het nieuwe seizoen in een nieuw jasje te steken en digitaal te verspreiden onder de leden.
Praktisch voordeel: Informatie kan snel en goedkoop worden verspreid onder de leden en we zijn niet
meer afhankelijk van 4 uitgaven per jaar.
Een definitief besluit is hier nog niet over genomen.
Uit het “roddelcircuit” komen ook de onderstaande vragen:
- ATVD heeft wel een open toernooi, TVDZ niet. Waarom niet? Kunnen wij zoiets niet
organiseren?
Het bestuur zal elke actie ondersteunen voor het organiseren van een open toernooi. Echter wij
moeten niet voorbij gaan aan allerlei zaken die georganiseerd moeten worden. Met de huidige kleine
groep vrijwilligers is dit haast onmogelijk. Gedurende het gehele toernooi van bijna een week, met
daarbij aansluitend het weekend, moeten er zowel overdag als ’s avonds leden van de organisatie
aanwezig zijn! U hoort mij niet zeggen: onmogelijk.
- Wat is onze rol / positie in de Sportraad Diemen? Er zijn daar tenminste 17 verenigingen
aangesloten, een "uitruil"-programma moet toch mogelijk zijn?
Onze rol binnen de Sportraad van Diemen is de laatste 10 jaar niet gewijzigd. De sportraad is een
klankbord van de Gemeente versus sportverenigingen. Verenigingen proberen individueel belangen
veilig te stellen. Onderlinge samenwerking of uitwisseling is nog nooit concreet besproken. Er is een
project gaande voor verenigingsondersteuning. TVDZ neemt ook deel aan dat project. Een ander
voorbeeld als direct gevolg door onze zitting in de sportraad was de deelname aan het project Galm.
De voorzitter is vertegenwoordiger voor TVDZ binnen de Sportraad.
Onlangs is er een poging ondernomen door een actief betrokken lid om een jeugdtoernooi te
organiseren in samenwerking met onze korfbal buren. Helaas: te weinig animo bij onze buren.
Wellicht gevoed door achterdocht dat deze korfbal leden misschien tennis wel leuker vinden
- 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?
Het bestuur is verrast met deze vragen. Nee het bestuur bepaalt niets. Leden hebben de vrije keuze
om les te nemen bij de trainers. Tijdens de laatste ALV is vanuit de zaal deze vraag direct gesteld aan
Fred Groen. Fred heeft staande de vergadering bevestigd dat er geen problemen waren. Ook ons is
het een doorn in het oog dat deze roddels toch steeds weer de kop op steken.
- 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?
Deze vraagstelling kan op twee manieren opgevat worden. Een positieve en een negatieve opvatting.
Aangezien wij niet kunnen oordelen hoe deze roddels daadwerkelijk geladen zijn, zullen wij ons
beperken om slechts een positieve reactie te geven.
Het klopt inderdaad dat een deel van de bestuursleden een drukke zakelijke agenda heeft. En zich
daarnaast toch nog wil inzetten om de belangen van TVDZ te behartigen. Niets mis mee. Het klopt
niet dat de helft van de bestuursleden andere belangen heeft. Deze vraagstelling is incorrect. Tijdens
de jaarlijkse ALV worden bestuursfuncties,die daar voor in aanmerking komen, opnieuw herkozen. De
zittingstermijn is doorgaans 2 jaar. Om een correct beeld te scheppen:
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Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Ledenadministratie

Toernooi/Marketing

: Is benoemd t/m ALV 2009
: Functie termijn loopt af / Penningmeester stelt zich wederom verkiesbaar.
: Is benoemd t/m ALV 2009
: Functie termijn loopt. Huidig bestuurslid stelt zich niet herkiesbaar. Het
bestuur heeft inmiddels een kandidaat op het oog om deze taak geruisloos
over te nemen. Kandidaat zal door het bestuur worden voorgedragen tijdens
de ALV van 2008
: Is benoemd t/m ALV / 2009

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!!
Wij als bestuur zijn altijd zeer betrokken bij deze nog steeds gezellige vereniging. Niet vanuit onze
functie, maar ook vanuit ons eigen spelplezier. Vraagt u zich als lid wel eens af waarom het bestuur,
als vrijwilligers, deze kar trekt? Vraagt u zich wel eens af wat U zelf kunt betekenen voor onze
vereniging? Wellicht kunnen wij U uitnodigen om als gewoon lid meer van u te doen spreken. Nu doet
onze huismus een duit in het zakje. Wie is de volgende met een leuke ervaring?
Gegroet, "oude huismuis!"

Grote Clubactie 2007
Op 22 november 2007 heeft de trekking plaats gevonden van de Grote Clubactie 2007.
Ook dit jaar hebben jeugdleden zich ingezet om de clubkas wat te spekken.
Deze jeugdleden zijn: Tim Biervliet, Chahat en Yutika Gawdi, Sven Versteeg, Tycho Willemse.
Voor elk verkocht lot mochten de lotenverkopers 25 cent voor zichzelf houden.
Bovendien kregen ze nog een chocoladeletter als surprise.
De lotnummers die TVDZ heeft gekocht lopen van: 2698226 t/m 2698425
Klik op: www.clubactie.nl voor meer informatie.
Dank lotenverkopers voor jullie inzet en medewerking!
Coördinatoren van de Grote Clubactie 2007:
Fred Groen, Hans de Jong, Winny Gontha-Lucardie
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Ingezonden - Bericht van Meneer de Mol
Bericht van Meneer de Mol.
Aijaijaijai........ Soms lijkt het wel of Meneer de Mol onder
curatele staat, want dan wordt er iets uit zijn tekst
weggelaten, dat kennelijk niet geschikt is voor
ambtenaren en zo. Die kijken zeker geen TV, want wat
daar vertoond wordt door Endemol, wordt uw Meneer de
Mol zalig verklaard.
Enfin, nu dit van mij afgeschreven is, gaan we weer over
tot de orde van de dag.
Meneer de Mol heeft ook een klacht gekregen, n.l. dat er
vaak dezelfde mensen in genoemd worden, maar ja, dat
zijn dan ook de mensen, die altijd ratelen en nooit een
blad voor de mond nemen.
Laatst zat b.v. ene *JB* aan de bar en zij zat in geuren en kleuren te vertellen over haar zuster, die,
toen ze nog maar pas samenwoonde, een ferme wind liet en zich hier een beetje voor schaamde en
met haar handen ging zitten wapperen. Toen ze naar haar vriend keek, was die ook aan het
wapperen. Dus dit was lachen ''geblazen''.
Dan heeft ene *Gerard* in Engeland een ''stuiterracket'' gekocht. Kan hij deze nog meer op de grond
gooien. Ik snap als Mol echter niet, dat hij zei, dat zijn racket 3 Pond was. Nou dat is voor mij 1-1/2 kg.
Toch leek me dat racket een stuk lichter.
Ook waren er enkele dames, die naar Gambia op vakantie gingen. Ze hadden gehoord van potente
mannen, die ''er op liepen''. Nou erop lopen lijkt Meneer de Mol wat pijnlijk!
Grappig te horen op Radio Noord Holland, dat ene *Ans* singeltjes te geef had uit haar oude kroeg.
Dan was er begin oktober een zonnig toernooitje. Hier wonnen ene *Lydia* en *Marijke *hun wedstrijd
met 11-1. Dit werd niet met een prijs gehonoreerd, maar door de tegenstandsters werd gezegd, dat zij
veel te sterk waren. Ik heb die *Marijke* nog nooit zo zien glunderen!
Oh ja er kwam een man bij de Gemeente aangifte doen van de geboorte van zijn zoon. En vroeg de
ambtenaar, hoe gaat de kleine heten? “Euro” zei de man. Hierop zei de ambtenaar: “Dat kan niet. U
kunt uw kind geen naam van een muntstuk geven!” “Hoezo niet? Ik heb al een Mark en een Frank!”
Nog even over reïncarnatie gesproken: Meneer de Mol gelooft hier heilig in, anders had hij niet zoveel
over de mensen geschreven. Zo hoorde hij laatst een man tegen zijn vriend zeggen: ik voel mijn einde
naderen. Als ik er niet meer ben, ga dan naar een medium en probeer contact met mij te maken. Enfin
het is zover en een maand na de dood gaat de vriend naar een medium en verhip, hij krijgt contact
met zijn vriend, die zegt: het is hier fantastisch - het is alleen maar eten en vrijen! Oh, zegt zijn vriend,
waar zit je dan? In een konijnenhok in Diemen!
Als laatste wil ik nog verhalen over het *Janny van Diemen* Oliebollentoernooi. Zeer goed bezocht en
zelfs ene *Ploony* kwam goed uit de verf. Ene *Lia* en ene *Janny* hadden hun best gedaan met
bakken en zijn dus waardige opvolgsters geworden. Maar wat een tijd ging erin zitten: 8 minuten per
bol! Ze waren véééél sneller weggewerkt en ook Meneer de Mol heeft ervan kunnen proeven, toen
alle gasten weg waren. Zo, dit was het weer voor het najaarsnummer.
Nou doei.............. tot de volgende keer!
Theodorus Victorianus Dimitri Zacharias de Mol
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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 de Omval – programma december 2007 t/m maart 2008

15-dec
16-dec
19-dec
6-jan
6-jan
11-jan
12-jan
13-jan
18-jan
19-jan
26-jan
27-jan
10-feb
10-feb
15-feb
22-feb
23-feb
24-feb
28-feb
8-mrt

20:30
20:30
20:00
11:00
14:00
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
14:00
11:00
14:00
20:30
20:30
20:30
14:00
20:30
20:30

9-mrt
15-mrt
16-mrt
29-mrt
30-mrt

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

Leoni Jansen - Heart Strings & Loose Ends
Frank Cools - Een beetje Annie
Onno Innemee - The best of…(DVD-tour)
Faruk Dikici - Superboek (Peuterfestival)
Virga Lipman - Er zit een kip in de boom (Peuterfestival)
Middelbare Meiden - In de steigers
Ulrike Quade - Me Too
Lenny Kuhr - 40 jaar verliefd
Dorst - Drang
Brave Borsten - Misschien komt 't nog
4Tuoze Matroze & Qithara Ensemble
Gnaffel - De Worstelaar
Poppentheater Koekla - De Sneeuwkoningin
Poppentheater Koekla - De Sneeuwkoningin
Koller - Nieuwe voorstelling Koller try out
An & Jan - Gaan Landelijk
Droog Brood - De kip met de Gouden Enkels
Het Blauwe Huis - Ik wil een Jurk
De Kern - Kwijt
Daan Brouwer e.a.- No Body
Unieke Zaken - De wonderbaarlijke geschiedenis van Betje
Bloem
Wilko Terwijn - X
Let's do men - Let's do men
Brokstukken - Rode Dwerg
Dibbes - Diederik Varken
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muziek
muziek/vertel
cabaret
jeugd 2+
jeugd 4+
muzikaal cabaret
beeldend theater
muziek
toneel
cabaret
muziek
poppenspel
jeugd 4+
jeugd 4+
cabaret
muziek
cabaret
jeugd 2+
toneel
dans
jeugd 4+
stand up comedy
muziek
cabaret
poppenspel

