Foto’s openingstoernooi
Redactie
Nog één keer komen we terug op ons geslaagde
openingstoernooi, dat op 2 april j.l. werd gehouden.
Banen lagen er top bij, weer was geweldig en de
opkomst hoog. Inmiddels staan de foto’s online, dus
ga naar onze website altc-buitenveldert.nl.

Tennistoernooi???

De nieuwe mensen zullen
zich verbaasd afvragen
waarom er toch zo weinig
tennissende mensen op de
foto’s staan.
Zij die al langer lid zijn,
zullen
glimlachen
en
begrijpen, dat het weer
behoorlijk gezellig was.

16 april: Ben Sproet
Evenementencommissie
Afgelopen zaterdag genoten van de geweldige band
U-name-!t. Om het echt helemaal te ervaren moest
je vrij dicht bij het podium staan, maar dan werd er
ook volop gedanst.

ALTC Buitenveldert EZINE

Ook aanstaande zaterdag hebben we weer een
topattractie geboekt. Ben Sproet, een zanger met
een veelzijdig repertoire, die al diverse singles heeft
uitgebracht. Alle reden dus om gewoon weer te
komen, ook als je geen competitie speelt. Voor
meer informatie surf je naar www.bensproet.nl.

KNLTB pasjes
Ledenadministratie
Regelmatig zijn er toch nog mensen die hun pasje
vergeten of kwijtraken en dat terwijl je het eigenlijk
overal voor nodig hebt (competitie of toernooi
spelen, afhangen, clubavond, etc.).
Als we jouw pasje op het park vinden, bewaren we
dat in onze brievenbus. Die zit op slot en er zijn
slechts drie mensen met een sleutel. Normaal
gesproken is er van die drie (Jolande, Katja of
Sandra) altijd wel een op het park op dinsdag-, of
donderdagavond en tijdens de competitie op
zaterdagavond. Bij uitstek dus de tijden om je pasje
op te halen.
Mocht je het pasje helemaal kwijt zijn of als het is
beschadigd (kan heel eenvoudig door het bij iets
met een magneet erin te bewaren), dan kun je een
nieuw pasje bestellen.
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Je doet dat heel
eenvoudig door 5
euro over te maken
op de rekening van
onze club, onder
vermelding
van
“nieuw pasje”.
Het rekeningnummer vind je bij de contactgegevens
op onze site.

PS Voor die onverlaten die menen straks ook op
teenslippers of dergelijke in het rond te moeten
lopen: “Wil jij onderwerp zijn in een Ezine? Dacht
het niet!”.

Een laatste reactie
Jongeman

Jongeman
Yellow
Ik had even het idee om (naar aanleiding van het
stukje over een kloof van vorige week) mijn bijdrage
van deze week te beginnen met: “lief jeugdig lid”.
Daar heb ik toch maar vanaf gezien. De combinatie
van lief, jeugdig en lid is toch wat riskant in deze.
Voor je het weet wordt zijn sugar daddy boos en
beland ik een soort van catfight. Neen, dank u.
Ook maar niet beginnen met “knaapje”, want dat zal
ook niet worden begrepen en “jongeheer” is ook al
voor 2erlei uitleg vatbaar. Wat dan wel? Oh ja!
Jongeman,
We leven in 2011 en er is al veel bereikt op het
gebied van emancipatie. Dat je gele schoentjes hebt
gekregen is helemaal niet erg hoor. Ik ben juist blij
voor je dat je gewoon kunt zijn wie je bent. Sterker
nog, de schoentjes staan je eigenlijk ook wel. Dat
had jouw daddy goed gezien.
Het zit voor mij meer in de omgeving waar de
schoentjes gedragen worden. Het is geen
loveparade of parade door de grachten. Het is een
tennispark waar jij je begeeft. En ja, noem mij maar
ouderwets, maar daar draag je witte schoenen die
na verloop van tijd vol zitten met oranje strepen.
Vraag maar aan onze voorzitter, die kan het weten.
Toevallig. Hij is bovendien te groot om tegen te
spreken.

De dandy (30-er jaren vorige eeuw)

Toch ook niet onaardig?

Bij deze wil ik aanbieden om gezamenlijk een
drankje te drinken om het ‘kloofje’ te dichten. Ik zal
je dan onder het genot van een (rosé?) biertje iets
proberen uit te leggen over de betekenis van de
woorden: esthetisch, modieus, omgevingszin en
dandy.
Ik heb jouw daddy niet om toestemming gevraagd
overigens. Is dat een probleem? Ik hoop dat je de
uitnodiging kunt aannemen.
Met vriendelijke groet,
Het wit (80-er jaren vorige eeuw)

Yellow
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Cartoon
Els
Jip & Janneke
voelen zich helemaal thuis bij de nieuwe huisstijl…

Het heden
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