Nieuwsbrief november 2021.
Thema-avond Tennis en toekomst.
Als tennisclub willen we onze leden en ouders van jeugdleden uitnodigen om in een
ongedwongen sfeer over onderwerpen te spreken die de aandacht vragen.
Deze bijeenkomst is op woensdag 17 november in het dorpshuis.
Aanvang: 20.00 uur.
De volgende punten zullen aan de orde komen:
• Evaluatie activiteiten.
• Aanvullen/ vernieuwen bestuur: Peter Jongsma stopt als bestuurslid. Graag
willen we ons groepje weer op sterkte brengen.
• Ontwikkelingen ledenbestand.
• Nieuwe ideeën/ plannen voor de toekomst voor zowel jeugd als senioren.
Als je van plan bent te komen zouden we het fijn vinden dat je dat van tevoren
(uiterlijk 16 nov.) via de mail laat weten, dan weten we (ongeveer) waar we op
kunnen rekenen. tcdewispel@gmail.com
Snerttoernooi
Op zondag 31 oktober hebben we het snerttoernooi gehouden, er werd dubbelspel
gespeeld en de meeste punten werden verzameld door Arjen Post en Evert Wind. Na
afloop was er een gezellige nazit waarbij de door Marry van Hoegee gemaakte snert
prima smaakte!
Jeugdactiviteiten
Op zaterdagmiddag 9 oktober was er voor de jeugd een dorpentoernooitje in Tijnje
waar een deel van onze jeugd aan mee deed. Op 6 november hebben we weer zo’n
toernooitje gehouden in Terwispel waarbij jeugd uit Langezwaag en Tijnje mee
hebben gedaan. Alhoewel de temperatuur wat minder was, was het enthousiasme
van de jeugd er niet minder om en werd er serieus om de punten gespeeld.
We zijn nog aan het bekijken hoe we in de komende wintermaanden voor de jeugd
activiteiten kunnen gaan organiseren in samenwerking met dorpen uit de regio.
De toss-avonden voor de senioren zijn gedurende de herfst- en winterperiode op de
maandagavond en gaan door bij voldoende animo en als de weersomstandigheden
het toelaten. Mocht je niet in de maandagavond-appgroep zitten en wil je dat graag?
Geef het even door aan Wikje. (06-50880124)

Tennislessen volgend seizoen
Zoals het er nu naar uitziet zullen de lessen vanaf volgend voorjaar (april 2021) op
de woensdagmiddag en avond worden gegeven en deze zullen weer worden
verzorgd door Paul Plantinga.
Winterabonnement
Nieuwe seniorleden kunnen eenmalig gebruik maken van het aanbod voor een
Winterabonnement, de kosten zijn € 50,- p/p en het abonnement is een half jaar
geldig. Men kan dan vrij tennissen en ook aan de activiteiten meedoen die
georganiseerd worden.
Verlichting rond de tennisbanen en sleutel tennishonk
De periode is aangebroken dat de verlichting weer vaker gebruikt zal moeten
worden.
De knop voor de verlichting zit in de middelste garagebox, de sleutel hiervan hangt in
het tennishonk (aan geel lint aan de kapstok).
Op het bedieningspaneel in de garagebox de middelste knop (hoofdschakelaar) in
verticale stand zetten (naar rechts draaien). De overige knoppen niet gebruiken! Na
afloop van het tennissen de verlichting uitdoen door de middelste knop van het
paneel weer in horizontale stand te zetten en de garagebox afsluiten. Er is een
sleutel van het tennishonk verkrijgbaar bij Wikje, de kosten voor de borg zijn € 4,Code
Mocht je de toegangscode van de locker kwijt zijn vraag hem dan even opnieuw aan
via de mail: tcdewispel@gmail.com
Ook nieuwe leden kunnen op deze wijze de code aanvragen.

