
 
Ter herinnering: Herfstvakantie zonder badminton 

De Herfstvakantie is nodig om lekkages te dichten in de sporthal. Dan kan er niet ge-
speeld worden. De sluiting van Sporthal Lewenborg is van 17 t/m 21 oktober. 

Make-a-wish Hoogezand 15 oktober 

Voor de vijfde keer een badmintontoernooi om een kinderwens te realiseren. Er zal een 
ruime inbreng zijn van spelers uit onze club. De organisatoren hopen dat zich nog een 
paar spelers aanmelden. Dan kunnen alle poules goed gevuld worden. Aanmelden kan 
nog tot en met aanstaande woensdag via de site van Sportief. 

Corona terug van weggeweest 

Corona is nog niet weg. Eind september ging het ineens hard. Een van onze leden testte 
positief op het Coronavirus. Op vrijdagavond nietsvermoedend aan het badmintonnen 
en daarna nog wat drinken in de kantine. Maar later die week meldden meer leden over 
een positieve zelftest. Allen hadden die bewuste vrijdagavond de kantine bezocht. Het 
gevaar van besmetting blijft dus nog steeds actueel. Groei van het aantal virusdeeltjes 
in ons rioolwater toont ook aan dat de herfstopleving nu overduidelijk gaande is. Gelukkig 
lijken de gevolgen minder ernstig. Milde klachten, een paar mindere dagen, grieperig, 
koffie die niet meer smaakte, slap gevoel. Alle inentingen en eerdere besmettingen heb-
ben kennelijk bijgedragen aan een verzachtende uitwerking van de huidige Covidgolf. 

We blijven als club wel doorgaan met badmintonnen. Sporten blijft belangrijk, zowel voor 
je fysieke als mentale gezondheid. Besef daarbij dat het coronarisico of elk ander infec-
tierisico nadrukkelijker aanwezig is dan wij eerst voor mogelijk hielden. Waar mensen 
samenkomen zijn besmettingskansen groter dan bij bankhangen in de vertrouwde thuis-
bubbel. Om risico’s te verminderen blijven basisregels gelden (afstand houden, handen 
wassen, niezen in de elleboog). Ook kun je een mondkapje opdoen en de douchebeurt 
in de sporthal laten schieten. De sporthal zelf is een geventileerde hal. Vorig jaar hadden 
we bij oplopende besmettingscijfers te maken met een centraal vastgesteld Coronapro-
tocol. Nu niet meer. De samenleving moet openblijven en sportactiviteiten moeten zoveel 
mogelijk doorgang vinden. Wij raden iedereen wel aan bij klachten een zelftest te doen. 
En vooral thuis te blijven als die test positief is of als je twijfelt over je eigen gezondheid. 

BCL Competitieteam 

Vrijdagavond 28 oktober hebben we naast onze toss-avond ook een competitieavond. 
Dan speelt het competitieteam bij ons in de sporthal. De tegenstander komt uit Heeren-
veen. Ter compensatie voor het gebruik van twee velden door het competitieteam kun-
nen we die avond drie uur spelen. Van 8 uur tot 11 uur.  

De eerste wedstrijden speelde ons team tegen twee clubs uit Zwolle. Eén verloren en 
één gelijkspel. Het afgelopen weekend troffen we opnieuw een team uit Overijssel. Eind-
stand: Lewenborg 2, Wierden 6. Sterke spelers die lui uit Twente en de IJsseldelta. 

Of ik mee wilde met wadlopen 

Rond 1987 kwamen we wonen in de wijk Lewenborg. Het zou maar voor even zijn. En 
nu wonen we er nog steeds. Intussen zijn we een zoon, schoondochter en twee klein-
kinderen rijker. Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden dat ik mijn eerste shuttle sloeg 
in de oude sporthal. Na een brand is er uiteindelijk een nieuwe sporthal gekomen. Een 
stuk beter, maar over het licht ben ik nog steeds niet tevreden.  

Er gingen leden, er kwamen leden en velen bleven. Ik vind het fijn als er een constante 
groep spelers is. Misschien hebben we daarom ook een gezellige groep en sluiten 
nieuwe mensen van allerlei pluimage graag aan. De toss vind ik daar een goede bijdrage 
aan leveren.  
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Er wordt best veel buiten het badminton om gedaan. Ronald had het al over het Ame-
landweekend. En Willem… die heeft me wel een paar keer gevraagd of ik mee wilde met 
wadlopen. Nee Willem, ik ben bang. Wil niet tot mijn nek in het water terecht komen, ik 
ben niet de grootste. En toen had hij een hele lichte tocht. Niet verder dan tot de knieën 
in het water. Dat durfde ik nog wel. Met de boot naar het Rif en vandaar lopen naar de 
Engelsmanplaat en met de boot terug. Voor de echte wadlopers was het meer een 
drooglooptocht denk ik, maar voor  mij was het precies goed. Ik vond het prachtig. 

Mijn leven bestaat natuurlijk niet alleen uit badminton. Elke week passen we een dag op 
de kleinkinderen. Aan het eind van die dagen eten we dan allemaal samen. Geocaching 
- een schat zoeken - vinden ze leuk. In een jubileumjaar hebben we dat ook eens met 
de badmintonclub gedaan in Noordlaren. Tanja had dat dacht ik geregeld; daar hebben 
wij dus nu nog plezier van. 

Werken voor een salaris hoeft niet meer, maar ik doe nog wel een halve dag administra-
tief vrijwilligerswerk bij Stichting Goed Bezig in Lewenborg. Ook kun je me regelmatig 
vinden in het LeRoy-gebied, waar genoeg te doen is. De gemeente Groningen sloot in 
1973 een contract voor 10 jaar met de tuinarchitect Louis Le Roy. Hij kreeg de vrije hand 
bij de inrichting van het groen in flinke delen van de wijk. De filosofie van Le Roy was 
om in openbare ruimte in te grijpen en vervolgens de natuur zijn gang te laten gaan. 
Sinds 2008 is het gebied ondergebracht bij de Stichting LeRoy en onderhouden vooral 
vrijwilligers het gebied. Vlak bij ons huis is een appelhof: aan één boom hangen precies 
de goede appels voor het toetje appelcrisp. Ze vallen al: dus raden wat we nu vaak eten. 
Donderdagavond speel ik bridge in Engelbert in competitieverband en door de week 
spelen we gewoon gezellig met zijn vieren bij één van ons thuis.  

Dan is er nog mijn tuin en niet te vergeten de moestuin bij Kraaienest. Bennie is daar 
mijn buurman: zowel bij badminton als in de tuin ben ik blij met hem. Hij soms aan het 
spitten en soms op een stoel om het onkruid weg te halen en ik vaak met blote handen 
lekker wroeten in de aarde. Ik ben van de bessen, aardbeien, kruiden, druiven, rabarber 
en zo en hou ervan om daarvan jam en sausen te maken. Likeurtjes maken is ook wel 
mijn ding. 

Jannie Wekema (ik geef de pen door aan Alex) 
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