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Beste tennisvrienden,
Inmiddels is het tennisseizoen alweer in volle gang.
Bij deze willen wij een aantal zaken bij jullie onder de aandacht brengen.
Racket trekken op vrijdagavond
Op verzoek van veel (nieuwe) leden reserveren we elke vrijdag vanaf 7 juni
(19.30 uur) de banen om vrij te tennissen d.m.v. racket trekken.
Je kunt ongeacht het niveau gewoon meedoen
en korte wedstrijdjes spelen.
Handig als je niet echt een vast clubje hebt om
mee te tennissen of nieuw bij de club bent. Ook
is het leuk om eens met anderen van een
hoger/lager niveau te spelen; tussendoor gezellig iets drinken/eten op het
terras of in de kantine.
Door alle rackets van de deelnemers bij elkaar te leggen trekken we
willekeurig de rackets, hierbij vormen we duo’s.
Vrijwilligers gezocht
Zoals jullie weten organiseert onze tennisclub jaarlijks met hulp van
vrijwilligers het Queenstoernooi, het Janssen Kerres Open, het Schachttoernooi en de clubkampioenschappen.
Twee van onze vrijwilligers, Yvonne Horsch en Reiner Harling hebben
aangegeven, dit jaar voor het laatst de organisatie van toernooien op zich te
willen nemen.
We zijn daarom op zoek naar nieuwe kandidaten die deze taken op zich
willen nemen. Yvonne en Reiner willen graag nieuwe vrijwilligers mee laten
kijken en op weg helpen tijdens het komende Queens- en Schachttoernooi,
zodat er alvast ervaring opgedaan kan worden.
Uiteraard sta je er niet alleen voor. Ons idee is om groepjes van 3 tot 4
vrijwilligers te vormen voor ieder toernooi zodat we binnen de club kunnen
rouleren en niet steeds dezelfde vrijwilligers het werk hoeven te doen.
Het zou heel mooi zijn als we tijdens het komende Schachttoernooi in
augustus en ook tijdens de clubkampioenschappen in september al een
aantal nieuwe mensen kunnen laten meedraaien. Zo kunnen we er samen
voor zorgen dat we ook volgend jaar (en de daarop volgende jaren) kunnen
genieten van mooie evenementen op ons eigen park!
Doe je mee of wil je meer informatie?

Neem dan contact op met Reiner Harling via e-mail: reiner.harling@gmx.de of spreek hem gewoon
even aan op de club.
Geplande en reeds uitgevoerde werkzaamheden:
• Inmiddels is de deur van de kantine vervangen.
• Begin juni wordt het bestaande terras richting baan 1&2 vernieuwd.
• Woensdag 5 juni wordt er een nieuwe koffieautomaat geplaatst in onze kantine. Vanaf dan
kunnen we genieten van heerlijke Bacio koffie!

Tot slot wensen wij jullie alvast een fijne zomer toe met heel veel tennisplezier!!
Met sportieve groet,

Het bestuur van TC Nieuwenhagen

