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Deze keer een nieuwsbrief van 2 pagina’s ! 
 
Training 
Op 19 september starten de trainingen op donderdagavond. We starten met 2 
groepen. De trainer heet Arthur Baan en hij is hoofdtrainer Bij De Mast in 
Geldrop. Hij zal zich binnenkort op onze website voorstellen. 
 
 
Bardienst 
We hebben na de zomervakantie verschillende activiteiten waarbij we best 
een kantinedienst kunnen gebruiken. Een goede kans dus om je bardienst-
toeslag terug te verdienen. Als je opgeeft dat je een bardienst wil uitvoeren 
wordt er contact met je opgenomen. Je wordt dus nooit zomaar ingedeeld. 
Opgeven via een mailtje naar secretariaat.tvknegsel@gmail.com.  
 
 
Pink Ribbon 
In oktober is er natuurlijk weer het ladies-tennis voor Pink Ribbon. Daarvan 
krijgen jullie nog een aparte uitnodiging. 
  
 
Whisky avonden 
Inmiddels ook een jaarlijks terugkerend succes, dit jaar op  31 oktober en 7 
november. Van 20.00 tot 21.00 wordt er getennist. Vanaf 21.00 uur wordt er 
weer van alle verteld over whisky door Theo Verhoeven. Ook dames zijn van 
harte welkom! Er wordt een kleine bijdrage gevraagd van ± € 5,- per avond.  
Ook bij slecht weer gaan de avonden door! Aanmelden kan per avond (via 
het infobord of secretariaat.tvknegsel@gmail.com ).  
 
 
AED/reanimatie 
De AED/reanimatie avonden zijn op dinsdagavond 5 en donderdagavond 14 
november a.s. Het is nog steeds mogelijk om je voor één van deze avonden op 
te geven. De avonden worden gegeven door de EHBO-vereniging. Ook de 
leden van de voetbal- en korfbalvereniging zijn hiervoor uitgenodigd. 
Deelname kost € 15,-- p.p., hiervan wordt voor onze leden de helft betaald 
door de tennisvereniging. Opgeven kan tot uiterlijk 6 september via de mail 
naar secretariaat.tvknegsel@gmail.com.  
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Jeugd 
Binnenkort komen de groepen 3 t/m 8 van de basisschool tijdens de gymles op 
onze banen tennissen.  We gaan er voor zorgen dat de kinderen een leuke 
middag hebben. 
 
 
Rabobank Clubsupport 
De Rabobank clubkascampagne heet nu Rabo Clubsupport. Leden van 
Rabobank De Kempen kunnen hun stem uitbrengen op onze vereniging.  
Jullie stem levert ons geld op dat we dit jaar willen gebruiken voor ons nieuwe 
jeugdplan. We hopen op veel stemmen. 
 
 
Barprijzen 
De prijzen in onze kantine zijn al jarenlang hetzelfde. Door de BTW-verhoging 
zijn de inkoopprijzen gestegen waardoor we helaas gedwongen zijn sommige 
van onze consumptieprijzen iets te verhogen. De koffie en thee blijven als 
vanouds gewoon slechts € 1,-- (inclusief een koekje).  
 
 
Winterstrijd 
Ook komende winter is er weer de bekende winterstrijd. Er kan ingeschreven 
worden voor heren-dubbel, dames-dubbel en mix. Je schrijft in met een vaste 
partner. 
Dit jaar hebben we een gezamenlijke start op zondag 17 november om 10.00 
uur. Alle teams kunnen dan hun eerste wedstrijd spelen. Daarna spreek je zelf 
met de andere teams af wanneer je speelt. 
Zoek al vast een partner en schrijf je in via secretariaat.tvknegsel@gmail.com 
of via het inschrijfformulier op het infobord.  
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