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50-jarig jubileum 2018 
De voorbereidingen voor het jubileumfeest op 9 juni 2018 zijn al in volle 
gang. Het wordt een dag vol activiteiten voor jong en oud, voor leden, oud-
leden en belangstellenden.  
We ontvangen nog steeds graag adressen van oud-leden zodat we hen ook 
kunnen uitnodigen. Dus heb je nog contact met oud-leden,  zorg dat zij de 
datum ook al vast vrijhouden! 
(Oude) foto’s zijn nog steeds welkom via secretariaat.tvknegsel@gmail.com 
 
Tennis / Whisky avonden 
Vanwege het grote succes organiseren we ook dit jaar weer deze topavonden 
op donderdagavond 23 en 30 november. De avonden zijn een combinatie 
van sportief plezier en leerzame gezelligheid. Van 20.00 tot 21.00 wordt er 
getennist. Vanaf 21.00 uur is er de mogelijkheid om alles te weten te komen 
over whisky onder leiding van enthousiaste whisky liefhebber Theo Verhoeven. 
Ook dames zijn van harte welkom!  
Er wordt een kleine bijdrage gevraagd, afhankelijk van het aantal 
deelnemers van ± € 5,- per avond. Aanmelden is verplicht en kan per avond 
(secretariaat.tvknegsel@gmail.com of via het infobord). Ook bij slecht weer 
gaan de avonden door! 
 
Aanmelden Voorjaarscompetitie 2018 
Tot 9 december a.s. is het mogelijk om teams aan te melden voor de 
landelijke, regionale en districtscompetities in het voorjaar van 2018. De 
speeldata zijn zoals gebruikelijk vanaf de tweede week april tot en met begin 
juni. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Christian Janssen: 
calmb@kpnmail.nl 
 
Elke 1e donderdag van de maand: Baanonderhoud! 
De vrijwilligers van de onderhoudsploeg doen geweldig werk met het piekfijn 
in orde houden van de banen en de accommodatie. We zijn hier heel erg blij 
mee. Wil je gaan tennissen op de 1e donderdagochtend van de maand, houd 
dan rekening met deze harde werkers. 
 
Pink Ribbon ladies-day 
Deze tennismiddag is verzet naar 28 oktober. Inschrijven kan nog steeds! 
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