Nieuwsbrief oktober 2021.
Tennislessen
Vanwege de uitval van de les op 27 september schuift het schema een week op en
zal maandag 11 oktober, als alles volgens plan verloopt, de laatste les zijn.

Activiteiten:
Woensdag 6 oktober hebben we een (onderling) toernooi gespeeld met een paar
gasten van de tennisclubs uit Tijnje. Het weer was prima en er kon lekker getennist
worden waarbij de uiteindelijke uitslag van minder belang was.
Toss-avonden: Vanaf oktober zullen de toss-avonden op de woensdagavond
stoppen. Zodra de lessen zijn afgelopen in oktober kan de maandagavond worden
benut om vrij te tennissen en zal die avond de functie van toss-avond overnemen.
Mocht je niet in de maandagavond-appgroep zitten en wil je dat graag? Geeft het
even door aan Wikje. (06-50880124)
Snerttoernooi
Op zondag 31 oktober staat het traditionele snerttoernooi ingepland, er wordt
zoveel mogelijk dubbelspel gespeeld. En na afloop snert eten in het dorpshuis.
Aanvang: 14.00 uur. Er heeft zich al een aantal deelnemers gepland maar er kunnen
er nog wel wat bij! Aanmelden kan nu alvast via de mail.

Jeugdactiviteiten
Op zaterdagmiddag 9 oktober is er een dorpentoernooitje in Tijnje waar onze jeugd
aan mee kan doen. Op 6 november ’s middags staat er weer zo’n toernooitje gepland
en dan is het in Terwispel. Voor de jeugd een gelegenheid om te oefenen en voor de
ouders een gelegenheid om te komen kijken.

Ledenvergadering
De gezamenlijke ledenvergadering van sv Wispolia is dit najaar gepland op
woensdag 13 oktober a.s. om 20.00 uur in het dorpshuis. Het dorpshuis wordt
gezien als een horecagelegenheid en dat betekent dat vanwege de geldende
coronamaatregelen bezoekers in bezit moeten zijn van de QR-code of een recent
negatief testbewijs.

Thema-avond Tennis en toekomst. Als tennisclub organiseren we een
avond voor onze leden en ouders van jeugdleden om in een ongedwongen sfeer
over onderwerpen te spreken die de aandacht vragen. Deze bijeenkomst is gepland
op woensdag 17 november 20.00 uur in het dorpshuis en bij deze zijn jullie van
harte uitgenodigd. De volgende punten komen o.a. aan de orde

Evaluatie activiteiten.
Aanvullen/ vernieuwen bestuur.
Ontwikkelingen ledenbestand.
Nieuwe ideeën/ plannen.
Na afloop is er een hapje en een drankje.

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 breekt aan 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,-

Onderhoud banen
Voor het borstelen van de banen hebben we inmiddels een zwaardere bezem en een
sleepmat aangeschaft, hiervoor is echter een trekkertje nodig. Na het nodige
speurwerk is het gelukt om deze aan te schaffen. En dit is mede mogelijk gemaakt
door sponsoring door PJC Administraties in Terwispel waar we natuurlijk heel erg blij
mee zijn.

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.

Overig nieuws
Vanuit de tennisclub Tijnje hebben we het verzoek gekregen om in noodgevallen
gebruik te kunnen maken van onze banen voor het spelen van competitiewedstrijden
in KNLTB verband. Dit omdat hun eigen banen bij stevige regen te lang onder water
staan. De banen zijn aan vervanging toe maar dat project heeft vertraging opgelopen
en groot onderhoud wordt nu niet meer gedaan. We zijn nog in overleg met de
tennisclub over wat we voor hen kunnen betekenen wat betreft het gebruik van onze
banen maar de kans bestaat dat in de komende (vier) weken onze banen door hen
gebruikt zullen worden en dus dan bezet zijn. Als dat het geval is worden jullie
daarvan op de hoogte gebracht.

Aanmelden voor activiteiten of andere vragen?
tcdewispel@gmail.com

