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Ter herinnering aan Monique van Leeuwen
Op 15 mei j.l. hebben we onze toernooisecretaris begraven. Enkele dagen
daarvoor werd ik door mijn zoon Arno gebeld met de mededeling dat Monique
was overleden. Het enige wat ik op dat moment kon uitbrengen was:
"WAT???..." En vervolgens denk je aan haar ouders Lonny, Martien en haar zus
Petra, aan het enorme verdriet en ongeloof over dit verlies. Daarna denk je
aan wat Monique allemaal voor The Flying Shuttle '57 heeft betekend:










Ieder jaar weer nam zij met veel inzet het secretariaat van ons Cooling Down
toernooi voor haar rekening. Zij was het, die het uiterst gezellige buffet op de
zaterdagavond leven in blies.
Ze trainde met hart en ziel onze jongste competitiejeugd.
Na de competitie verzorgde ze eveneens de deeldiplomatrainingen.
In het afgelopen jaar had ze juist een plan rond gekregen om in september a.s.
te starten met badminiton.
Aan het einde van het seizoen ging ze altijd actief mee als begeleidster van het
jeugdweekend.
Ook als bestuurslid is Monique enkele jaren actief geweest.
Daarnaast was zij actief als vrijwilligster bij vele activiteiten.
Oh ja, ze speelde zelf ook nog actief mee in de competitie op hoog niveau.

Je beseft dan pas wat een enorm verlies dit is. Vooral voor haar ouders, zus en
ook voor de vereniging. Dan denk je: zullen we dit jaar het toernooi maar afblazen,
omdat het toch niet leuk kan worden. Echter, op uitdrukkelijk verzoek van Lonny,
Martien en Petra is er toch besloten om het toernooi doorgang te laten vinden, ook
had Monique dat zelf graag gewild. Hun argument: Monique heeft er ook nu weer
zoveel werk in gestopt, dat het zonde zou zijn om het zo maar weg te gooien.
Zo'n wens moet je dus gewoon respecteren en het toernooi dus door laten gaan.
Laten we er voor Monique daarom een leuk en gezellig toernooi van maken. Ik
denk dat je haar en haar naaste familie daarmee het beste gedenkt. Namens de
organisatie van het Cooling Down wens ik Lonny, Martien en Petra in de komende
tijd heel veel sterkte toe en laten we Monique blijven herinneren als onze "Flying
Shuttle"-vrouw bij uitstek.

Huib van Rooijen
Toernooileider

