
Nieuwsbrief Mei 2021 

Beste tennisvrienden,

Sinds de opening op 28 maart wordt er volop getennist op ons park. Door de 
recentelijke versoepelingen rond om de coronamaatregelen is er gelukkig 
steeds meer mogelijk. Vandaar dat we jullie even willen bijpraten middels 
deze nieuwsbrief.

In Memoriam
Met groot verdriet en verslagenheid hebben wij kennis genomen van het 
overlijden van Frans van den Beld. 

Wij gedenken Frans voor het goede werk dat hij gedurende vele jaren in het 
belang van onze vereniging heeft verricht. Met grote dankbaarheid houden 
wij hem in gedachten. 

We wensen Mark, Tanja, Kiki en Jimmi heel veel sterkte met dit verlies. 

Bestuur en leden TC Nieuwenhagen. 

Herinnering aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering
Op zondag 13 juni houden wij met inachtneming van de dan geldende 
coronaregels onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Start om 13.00 uur 
op ons tennispark aan de Schachtstraat. Vergeet niet om je aan te melden 
door een e-mail te sturen naar info@tcnieuwenhagen.nl.

Opening terras, kantine en clubhuis
Vanaf maandag 7 juni zal onze kantine en het terras weer geopend zijn op de 
gebruikelijke tijden (tot 22.00 uur). Ook mogen de kleedkamers en douches 
dan weer gebruikt worden in ons clubhuis. De horeca regels zijn uiteraard 
ook voor ons van kracht. Dit wil zeggen, max 4 personen aan een tafel en 
nog steeds 1,5 meter afstand houden.



De toernooien van TCN
Het was even spannend maar het lijkt er nu toch echt op dat het Janssen 
Kerres (19 juli t/m 25 juli) en het Buitenring toernooi (30 aug t/m 5 sept) 
gewoon kunnen doorgaan als het een beetje meezit. De voorbereidingen zijn 
al in gang gezet. Zoals reeds gemeld zal het Queens toernooi dit jaar helaas 
niet doorgaan.

Inschrijven najaarscompetitie
De inschrijving voor de najaarscompetitie voor zowel de jeugd als de 
senioren is inmiddels van start gegaan. Het aanmelden van teams is nog 
mogelijk t/m 13 juni via: rick.mulder@ziggo.nl.

Wist je dat..

• we afgelopen zondag een zeer geslaagd eerste ‘toernooitje’ hebben 
georganiseerd onder leiding van Joop Bockmeulen;

• we nog steeds vrijwilligers zoeken voor bardiensten, toernooicommissie en 
het onderhoud op ons park;

• je je hiervoor kunt aanmelden via: info@tcnieuwenhagen.nl;
• de voorjaarscompetitie voor de jeugd nog gaat beginnen op 13 juni;
• we nieuwe heaters hebben aangeschaft onder de overkapping om ons 

warm te houden;
• er achter de schermen onderzocht wordt of de aanleg van padelbanen op 

ons park haalbaar zou kunnen zijn;
• je met de KNLTB ClubApp meer kunt dan alleen banen reserveren;
• je in deze app ook het laatste nieuws en een agenda met alle 

evenementen kunt vinden;
• we voor het eerst sinds lange tijd weer zijn gestart met een interne 

laddercompetitie voor de senioren;
• we de afgelopen tijd veel nieuwe leden hebben mogen verwelkomen;
• het slot van de poort op ons park iedere morgen om 8 uur automatisch 

opengaat en je de poort alleen maar hoeft open te duwen;
• er iedere vrijdagavond rackettrekken is voor alle niveau’s vanaf 19.30 uur 

en dat ook onze nieuwe leden erg welkom zijn.

Met sportieve groet,
Het bestuur van TC Nieuwenhagen


