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Koffietennis 
A.s. zondag 22 mei is het weer koffietennis. Er wordt gespeeld van 10.00 tot 12.30 uur.  
Later instromen of eerder weggaan kan ook.  
Voor koffie met iets lekkers wordt gezorgd. Vooraf opgeven is fijn, maar niet verplicht. 
Inschrijven kan via de mail: secretariaat.tvknegsel@gmail.com of op het formulier op het 
infobord in het clubgebouw. 
Nieuw dit jaar is dat je ook een introducée mee mag brengen. Het koffietennis staat ook 
open voor iedereen die eens vrijblijvend wil proberen of tennis (weer)  iets voor hem/haar is. 
Leenrackets zijn aanwezig. 
Noteer al vast in je agenda de volgende koffietennis ochtend is op 10 juli a.s. 
 
Najaarscompetitie 
In september, oktober en november wordt de najaarscompetitie van de KNLTB gespeeld. 
Er kan gespeeld worden op verschillende dagen/dagdelen en verschillende speelsterktes. 
Alle mogelijkheden zijn te vinden op knltb.nl/tennissers/competitie/najaarscompetitie.  
Spreekt dit je aan, vorm dan een team en schrijf je in! Inschrijven kan tot uiterlijk 30 mei bij 
de competitieleider Christian Janssen via mailadres janssenwidlak@gmail.com . 
 
Dorpentoss in Knegsel 
Op dinsdag 7 juni is de dorpentoss weer in Knegsel. Dit is een leuke mogelijkheid om eens 
tegen mensen van andere verenigingen te spelen. We beginnen om 19.30 uur maar later 
instromen kan ook. Opgeven is niet nodig. 
 
Onderhoud tennispark 
Het tennis park ligt er weer netjes bij. Er staan en hangen weer nieuwe bloemen en het 
terras is zomerklaar. Dit wordt allemaal gedaan door een gezellig groepje vrijwilligers die 
elke eerste donderdag van de maand aan het werk zijn. De volgende klusdag is dus op 
donderdag 2 juni van 09.00 uur tot uiterlijk 12.30 uur. Wie komt er gezellig mee helpen?  
Er wordt gezorgd voor koffie met iets lekkers er bij. Je bent van harte welkom. 
 
Rabobank Clubactie 
Het is jullie misschien opgevallen dat er bij de Rabobank Clubkasactie geen stemmen 
konden worden uitgebracht op onze vereniging. Dit komt door een fout bij de Rabobank. 
Onze attente penningmeester heeft er voor gezorgd dat we toch dezelfde bijdrage krijgen 
als vorig jaar. Volgend jaar kan er weer gewoon gestemd worden. 

 

  

mailto:secretariaat.tvknegsel@gmail.com
mailto:janssenwidlak@gmail.com

