Nieuwsbrief Augustus 2020
Beste tennisvrienden,
We zijn alweer een aantal maanden op het park. We willen jullie dan
ook graag informeren over ditjes en datjes….
Wist je…
-

-

dat je de baan volledig moet slepen, van net tot hekwerk en over
de volle breedte;
dat het niets uitmaakt of je dat van links naar rechts, van voor
naar achter of in een spiraalvorm doet;
dat je tennisschoenen voor gravelbanen moet dragen omdat
ander schoeisel de banen beschadigt;
dat er op het mededelingenbord in de kantine een overzicht
hangt met de automatische sproeitijden;
dat je dan de baan van tevoren moet slepen en een paar
minuutjes van de baan moet;
dat je als laatste op het park bent de poort dicht moet doen. De
poort valt dan automatisch om 23:00 uur in het nachtslot.
dat we nog steeds op zoek zijn naar vrijwilligers voor diverse
taken binnen de club;
dat voetballers ook een aardig potje kunnen tennissen, en het
daarna ook nog heel gezellig hebben;
dat we als vereniging erg blij zijn met Joop als clubtrainer;
dat we dit jaar in totaal meer dan 80 nieuwe leden hebben
mogen verwelkomen en dat we daar best wel een beetje trots op
zijn 😉;
dat onze trouwe sponsoren ons ook in deze bizarre tijden blijven
steunen en wij als vereniging ook hen moeten steunen;
dat het daarom fijn zou zijn dat onze leden bij een bepaalde
besteding even op de sponsorborden op deze pagina kijken of
een van onze begunstigers hier iets in kan betekenen;
dat we een plek hebben om de fietsen te stallen, nl. aan het einde
van de grote plantenbak en niet bij de kantine;
dat het wenselijk is om een baan te reserveren;
dat Jo Al op ons park de planten verzorgt;
dat de asbakken op het tassenrek staan en deze ook gebruikt
kunnen worden;
dat op zaterdag 1 augustus door Joop een thuisblijftoernooi
wordt georganiseerd; aanvang 16.00 uur. Dit is een super
gelegenheid voor onze nieuwe leden;
dat op 22 augustus a.s. het Zeeuwse Stromen-toernooi weer
plaatsvindt; meer info volgt nog.

-

dat aanmelden voor onze eerste editie van het Buitenring-toernooi (24-08 t/m 30-08) nog steeds
mogelijk is via deze link;
- dat de clubkampioenschappen dit jaar gepland staan van 12-09 t/m 27-09;
- dat het jeugdweekend wordt gehouden op vrijdag 17 en zaterdag 18 september;
- dat we het bedrag van de club van 50 dit jaar besteed hebben aan onze restyling van onze kantine
- dat de Stempelkaartenactie Plus supermarkt nog steeds van kracht is.
en misschien dit nog niet bij iedereen bekend is, maar dat we meedoen met de “Best Local Deal”
spaaractie via Plus Arts (Op de Kamp) en Plus
Wetzels (Waubach). Bij iedere € 10,- aan
boodschappen ontvang je een stempel. Een
volle spaarkaart levert onze club € 3,- op. De
actie is het gehele jaar geldig. De kaarten liggen
in een bakje bij het terras. De volle spaarkaarten
kunnen in de brievenbus op het park bij de
kantine gedeponeerd worden. We vragen iedereen mee te doen….Alle kleine beetjes helpen in deze al
zo moeilijke tijd.
- dat het bestuur met veel plezier constateert dat er veel wordt gespeeld op onze banen en
dat de gezelligheid op ons park is teruggekeerd;
- dat je je handen het beste schoonmaakt met water en zeep. Op deze manier verwijder je
ziektewekkers het best....mocht je daarnaast zelf desinfectiemiddel willen meenemen dan
kan dat natuurlijk ook;
- dat op het park altijd een plek is om uw handen met zeep te wassen. De buitenkraan (bij
het buitentoilet aan de zijkant van de kantine, richting banen 6, 7 en 8) is immers voorzien
van zeep en uiteraard ook de binnentoiletten zijn voorzien van zeepdispensers.
Tot slot: het bestuur verneemt uw opmerkingen, meningen en ideeën graag
via info@tcnieuwenhagen.nl.

We wensen ieder op zijn eigen manier een mooie en rustige vakantie toe en blijf vooral gezond!

Met sportieve groet,
Het bestuur van TC Nieuwenhagen

