
Bericht van de voorzitter TV De Blauwe Reiger 

 

Beste Blauwe reigers, 

Als aanvulling op de nieuwsbrieven hecht ik er in deze bizarre en verwarrende tijd 
veel waarde aan om jullie ook een persoonlijk bericht te sturen. Wat een weken 
hebben wij tot nu toe achter ons! 
Sinds een paar weken zijn we helaas in een sneltreinvaart van de opstart naar een 
mooi tennisseizoen door COVID-19 tot een ware noodstop gedwongen. De wereld 
staat op z’n kop en iedereen doet er alles aan om haar of zijn weg hierin te vinden. 

Wat het tennis betreft weet ik dat er achter de schermen heel erg hard wordt 
gewerkt: door Henny en het Beheerteam om de banen perfect bij te houden, door 
Piet en Diana om alle paperassen met de gemeente te regelen, door Esther om de 
kantine spic en span te houden, door Astrid om informatieve nieuwsbrieven uit te 
laten gaan en door Gilbert die allerlei voorbereidingen treft om de kinderen met 
ingang van 4 mei weer te kunnen laten tennissen. Op dit gebied staat de wereld 
zeker niet stil en is mijn dankbaarheid aan een ieder groter dan woorden kunnen 
zeggen. Ook “onze leden” blijven ons trouw, tonen begrip, geven blijk van vertrouwen 
en spreken logischerwijze de hoop uit snel weer te kunnen tennissen. Deze 
flexibiliteit vind ik echt fantastisch! Blijf vooral met ons meedenken. 

Het er voor elkaar zijn en elkaar steunen gaat ons allemaal helpen. Wanneer je direct 
of indirect met dit onvoorspelbare virus te maken krijgt dan is aandacht geven en 
krijgen fijn en wordt dat zeker gewaardeerd. Verder ben ik mij zeer bewust van de 
verschillende uitdagingen waar wij allen voor staan. Of dat nu het thuis blijven van de 
kinderen is, het niet kunnen zien van je kinderen of kleinkinderen, het moeten missen 
van je tennismaatjes en je trainingen. Tja hoe ga je hier allemaal mee om! 
Schroom niet en zoek contact met elkaar. Die momenten van contact zijn belangrijk. 
Vooral nu! 

Tot slot wens ik je het allerbeste, een goede gezondheid en hoop ik dat wij elkaar 
binnenkort weer op de club kunnen zien en spreken. 

Geniet van het weekend en zorg goed voor elkaar. 
Coy de Voest 
Voorzitter TV de Blauwe 
 
 


