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IN DEZE NIEUWSBRIEF:
-

-

Voorzitter Gerard analyseert en inventariseert
Welkom nieuwe leden!
Hoe gebruiken we de tennisapp niet?
Aad Hak deelt mee namens de technische commissie:
a. Schurveling oostzijde
b. Licht in het duisternis
c. Inslagapparaat weer in orde
d. Herentoilet geschikt voor dames
Flakkeese Jeugdtenniskampioenschappen 2018 (FJTK) van Adrienne. Een aanrader voor onze
jeugd!
Hoe herstellen we een achillespeesblessure?
Redactie

VAN DE VOORZITTER GERARD
ZINNEN ZONDER WEINIG ONTKENNINGEN ZIJN NIET MOEILIJK TE ONBEGRIJPEN.
Huh, wat nou weer….
Deze zin stond boven een artikel in de Volkskrant. In eerste instantie gleed mijn oog
eroverheen en registreerde mijn hersenen: moeilijke zin, kijk er later nog wel eens naar.
Wellicht denkt u nu ….kan die voorzitter geen normale zinnen schrijven. Maar goed, de zin
bleef me achtervolgen en enige tijd later ging ik er enigszins geagiteerd aan zitten. En echt
om de zin te begrijpen moet je hem wel analyseren.
Irritant zo’n zin, niet ? Wellicht helpt het om te weten dat het een parodie was op de
uitkomst van een onderzoek. Uit het onderzoek bleek dat zinnen met ontkenningen
moeilijker te begrijpen zijn.
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Niet te ontkennen valt dat er momenteel veel vrijwilligers aan de slag zijn.
Hierboven wordt hard gewerkt aan de Schurveling, om maar een voorbeeld te laten zien. De
inkoop, de barbezetting, de competitie, het onderhoud, de ledenadministratie, de
schoonmaak, de JdB toernooien, de financiën, deze nieuwsbrief, de site, reanimeren van de
donderdagavond, de EHBO, de jeugd, de voorbereiding op het badgastentoernooi. Aan dit
scala van activiteiten (en waarschijnlijk vergeet ik er nog een paar) wordt zonder
onderbreking het hele jaar aan gewerkt door vele vrijwilligers. Leuk en gezellig werk en u
weet het: we kunnen altijd extra hulp gebruiken.

WELKOM OP ONZE VERENIGING!

COMPETITIELID JUNIOR:
Stijn de Vogel
Machteld Braam

0187-490209
06-81184126

COMPETITIELID SENIOR:
Dean van der Wekke

06-22868491

SENIOR:
Maaike Dik
Cyntia Huisman
JUNIOR:
Hannah Wassink
Rachel Wassink
Kamiel Huisman

06-14195672
06-55103730

Ledenadministratie
Joline van Twillert
Maart

0187-687336
0187-687336
06-55103730
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HOE GEBRUIKEN WE DE TENNISAPP NIET.
Beste leden.
Hierbij het dringende verzoek om mededelingen vragen en opmerkingen niet te plaatsen op de
tennisapp maar te sturen naar de betreffende commissie.
Omdat niet alle commissieleden bij deze groep aangesloten zijn, komen deze zaken niet bij de juiste
mensen terecht.
Met vriendelijke groeten,
Wil en Jenny van Bezooijen.

SCHURVELING OOSTZIJDE
Na jaren te zijn onderhouden door o.a. Cor Nagtegaal en Jeroen van Lent, hebben we besloten om de
schurveling aan de Oostzijde te beplanten met een bodembedekker. Zo’n 3 keer per jaar moest het
gras en onkruid met de bosmaaier worden gemaaid, wat ongemakkelijk en zwaar werk was. Onlangs
is de schurveling opnieuw gemaaid en is er over de hele lengte anti-worteldoek aangebracht, met de
bedoeling om al het groen eronder te laten afsterven. De planning is om volgend voorjaar de
schurveling te beplanten met een bodembedekker.

LICHT IN HET DUISTERNIS
Inmiddels zal iedereen wel gewend zijn aan de bediening van onze nieuwe LED baanverlichting. Wel
hangt de bedienunit in een donker hoekje, wat het niet erg overzichtelijk maakt. Ter verbetering
hebben we inmiddels een LED-strip aangebracht, zodat e.e.a. nu duidelijk zichtbaar is.
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INSLAGAPPARAAT WEER IN ORDE
Na jaren van goede dienst, had het zeil van het Tri-tennis inslagapparaat het begeven. Ook de
rebounce-plank was aan vernieuwing toe. Beide zijn vervangen en kunnen weer volop gebruikt
worden.

Herentoilet beschikbaar voor dames
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is gevraagd om een 2e damestoilet.
Gezien de ingrijpende bouwkundige voorzieningen en de daarbij behorende
kosten, ziet het bestuur hiervoor geen mogelijkheid. Om toch tegemoet te
komen aan het verzoek, is besloten om het herentoilet toegankelijk te maken
voor dames.
Derhalve, tijdens hoogtijdagen én bij hoge nood, kunnen de dames ook gebruik
maken van het herentoilet.
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Flakkeese Tennisverenigingen
organiseren voor alle leeftijden
het FJTK 2018.
Wie wordt de beste speler van het eiland? Op deze events kun
je je meten met spelers van het heel Goeree Overflakkee.
Doe jij ook mee?

Rood: 6 t/m 10 jaar, Oranje 8 t/m 11 jaar
Wanneer: woensdag 6 juni vanaf 14.00 uur.
Waar: TV Menheerse.

Groen: 10 t/m 12 jaar, Geel: 11 jaar t/m 17 jaar
Wanneer: donder- en vrijdag 14 en 15 juni van 18.00-21.00
Zaterdag 16 juni de gehele dag
Waar: TV Menheerse.
Inschrijven t/m 1 juni via toernooi.nl
Info:

www.tenniskids.nl

Inschrijfgeld: 3 euro.
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HOE HERSTELLEN VAN EEN ACHILLESPEESBLESSURE?
Haal een kilo spliterwten bij Albert Hein of de Jumbo. Verpak deze in een plastic
diepvrieszak. Leg deze in de vriezer. Na het invriezen leg je de zak met spliterwten op een
voetbankje. Zonder verbrandingsgevaar zorgt dit ingenieuze, doch simpele middel ervoor
dat “de pezen snel genezen”. Zie foto: DE voeten van Wil van Bezooijen

Van de redactie:
Dank aan degenen die voor kopij gezorgd hebben om deze tweede nieuwsbrief
weer te kunnen verzorgen! De volgende deadline voor inlevering kopij is 15 juli:
2 weken voor het badgastentoernooi. We hopen er samen een leuke
“nieuwsbrief-special” van te maken. Veel leesplezier!
Inleveren kopij: jamkool@upcmail.nl
Met vriendelijke groet,
Koos Kool, redactie.
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