November 2017

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN
Paviljoen gesloten van 18 t/m 28 december
Het paviljoen (dus ook de vrij toegankelijke ruimte) is van 18 tot en met 28 december 2017 volledig
gesloten. Gedurende deze periode wordt de vloer hersteld.
Vanaf 29 december kan er weer gebruik worden gemaakt van het paviljoen en de toiletten.

Sluiting bardiensten
Op verzoek van onze bardienst vrijwilligers hebben we een formele sluitingstijd voor het paviljoen
vastgesteld: 24:00 uur, uitgezonderd speciale evenementen.
Als bardienst vrijwilliger hoef je dus niet open te blijven tot de laatste bezoekers naar huis gaan,
maar kun je om 24:00 uur afsluiten. Als je langer open wilt blijven, dan mag dat.

Baanverlichting
Hierbij nogmaals het dringende verzoek om de baanverlichting uit te schakelen als er geen spelers na
je spelen.

Advies van een bouwkundige gevraagd!
ONZE VERENIGING WIL GRAAG DAT ONS PARK ER GOED UITZIET EN DAAR WAAR MOGELIJK OOK
ZAKEN VERBETEREN
Al langer stoort het dat sommige hekken rondom enkele banen scheef staan. Van de Gemeente
hebben we te horen gekregen dat deze hekken niet vervangen behoeven te worden en dat recht
zetten geen optie is.
Hier willen we ons niet zomaar bij neerleggen en daarom vragen we aan leden van onze vereniging
om advies. Welke bouwkundige of zeer ervaren en creatieve doe-het-zelver zou eens willen
brainstormen over mogelijkheden om dit op te lossen? (het gaat om smashcourt baan 12 en de
achterste gravelbanen).
Wil diegene, die hier misschien raad mee weet contact opnemen met Gerard Karelse of Hans Gorris
(coördinatoren baanonderhoud) om met hen dit op ons park te gaan bekijken?
Gerard@karelse.net en/of h.gorris@upcmail.nl
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Feest ter ere van het 5-jarig bestaan van ons paviljoen gecombineerd met de
bedankavond voor vrijwilligers
VET FEEST OP 24 NOVEMBER 2017
Afgelopen vrijdag was er een mooi VET feest ter ere van zowel het 5-jarig bestaan van ons paviljoen
en de bedankavond voor vrijwilligers. Met de band Eighty-Eight gingen de voetjes van de vloer en
werd het een hele mooi feestavond. Vrijwilligers die hun bedankje nog niet hebben opgehaald
kunnen contact opnemen met: vrijwilligers@gptennis.nl. Daarnaast is er een oranje dop van een
dopper-fles gevonden bij het feest, ook degene die deze kwijtgeraakt is kan contact opnemen met
vrijwilligers@gptennis.nl.
Wij bedanken Inge, Marie-José, Daan, Martin-Hugo, Charlotte en Marco voor het organiseren van
deze feestavond.

Alvast voor in de agenda’s!
Het Nieuwjaarstoernooi: zaterdag 6 januari 2018.
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Inschrijving KNLTB voorjaarscompetitie 2018
U KUNT ZICH ALS TEAM (voorkeur) ÉN INDIVIDUEEL INSCHRIJVEN VOOR DEZE
COMPETITIE.
HET INSCHRIJVEN KAN T/M WOENSDAG 13 DECEMBER 2017.
INSCHRIJVEN VIA TENNISSEN/COMPETITIE/KNLTB/OP DE WEBSITE VAN GENNEPER PARKEN TENNIS.

Het aantal teams op de vrijdagavond neemt toe. Er wordt goed gespeeld en tot in de kleine uurtjes
gefeest. Waarschijnlijk komt er voor deze avond een limiet op het aantal inschrijvingen. Meer info
hierover volgt.

Reanimatiecursus
WIJ FELICITEREN DE VOLGENDE LEDEN MET HET DOOR HEN BEHAALDE CERTIFICAAT:
Brigitte Bleeker, Linda Breukers, Martien Hendriks, Sander Klein Obbink, Bo Klein Obbink, Liesbeth
Leijtens, Claire Rooijackers, Jasper de Vreede. Wij bedanken Joost Stalpers voor het organiseren van
deze reanimatiecursus.

Bardiensten 2018
Heb je al ingeschreven voor de bardiensten van 2018? Zo niet, schrijf je dan meteen in. Alleen dan
kunnen we het paviljoen ook in de winter openhouden voor een warm kopje koffie of een koud
pilsje. Het rooster staat tot 1 april open. De rest van het jaar volgt na de algemene ledenvergadering.
Je kunt op de onderstaande tijden inschrijven. Sluiten is altijd met 2 personen en de eindtijd is 24.00
uur. Als het nog druk is en je wilt langer openbijven, mag dit maar het hoeft zeker niet.
Meer informatie nodig? Mail Yvonne (yvonnedaemen@gmail.com) of Brigitte
(brigittebleeker@gmail.com).
BARROOSTER NOVEMBER T/M FEBRUARI

MAANDAG
ochtend

10.00 - 13.00

avond

18.30 - 21.30
21.30 - 24.00

DINSDAG
ochtend

10.00 - 13.00

middag

15.00 - 17.00
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avond

18.30 - 21.30
21.30 - 24.00

WOENSDAG
ochtend

10.00 - 13.00

avond

18.30 - 21.30
21.30 - 24.00

DONDERDAG
ochtend

10.00 - 13.00

middag

15.00 - 18.00
17:00 - 18:00

avond

18.30 - 21.30
21.30 - 24.00

VRIJDAG
ochtend

10.00 - 13.00

middag

15.30 - 18.30

avond

18.30 - 21.30

ochtend

11.00 - 14.00

ZONDAG
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE
GEKKEN PETTEN TOERNOOI
Een ongebruikelijke naam voor een tennistoernooi. Maar dat kon de pret niet drukken. Een aantal
kinderen had hun gekke pet meegenomen om in de stemming te komen. Na het welkomstwoord en
een korte uitleg begonnen de wedstrijden. Fijn dat er veel ouders waren om te helpen met o.a. het
noteren van uitslagen en het tossen. Zo kon de organisatie zich richten op de tijdsplanning en het
opstarten van wedstrijdjes. De sfeer was goed en er werd leuk getennist, hier en daar zelfs erg
fanatiek. Na afloop was er soep en worstenbrood. Dat gaat er wel in na een lekker potje tennis. De
spanning loopt op als de winnaars bekend worden gemaakt. We hebben er dit jaar zelfs drie:
Gefeliciteerd Tim Jonkers (oranje), Bas Peeters (oranje) en Jacco Hoppenbrouwers (groen). Zij
wonnen een mooie pet. Voor iedereen was er ook een kleinigheidje voor het meedoen. Volgend jaar
weer! Ander thema misschien, zodat de oudere jeugd zich ook aangesproken voelt. Alle ideeën
hiervoor zijn overigens welkom.

WAFELTOERNOOI 17 DECEMBER
Het allerlaatste en lekkerste jeugdtoernooi van het jaar. Het bekende wafeltoernooi vindt dit jaar
plaats op zondagochtend 17 december. Houd dus goed de mail in de gaten, want binnenkort
ontvang je weer een inschrijfmail. Hierin lees je ook meer informatie over de tijden. Doe je mee? Het
wordt weer smullen.

INPUT NIEUWSBRIEVEN GPT
INPUT VANUIT DE LEDEN
Mocht je zelf input hebben voor in de nieuwsbrief stuur dan een e-mail naar:
secretaris@genneperparkentennis.nl. De uiterste datum waarop je jouw input kunt inleveren is op
de 25ste van de maand. Jouw input zal in de eerstvolgende nieuwsbrief verschijnen.
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