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Nieuws van het bestuur.
De laatste nieuwsbrief is al even geleden, het is rustig
op de club. De banen liggen er mooi bij, alle leden
kunnen naar hartenlust tennissen. Dat is ook het
belangrijkste voor onze club. Maar het kriebelt toch dus
nogmaals een oproep. Als je zin hebt om iets te
organiseren laat het aan het bestuur weten. Wij
ondersteunen graag nieuwe initiatieven.
Het bestuur gaat in het najaar een avond organiseren
voor alle vrijwilligers. De club kan niet draaiende
gehouden worden zonder jullie, op deze manier willen
we iedereen bedanken voor de inzet. Meer informatie
volgt.

Competitie
Ook in het najaar doen weer 2 teams mee aan de vrijdagavondcompetitie. Het damesteam komt uit in de
4e klasse, het gemengde team in de 2e klasse.

Wizet-markt: 25 mei
Els Temminghoff heeft het initiatief genomen om op de Wizet markt onze vereniging te representeren. De
hele dag was het gezellig druk, andere leden hebben haar ondersteund om alles goed te laten verlopen.
Prijzen zijn weggegeven aan diegenen die het langste konden hooghouden. Het was een geslaagde dag..
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Zomerleden
Ken je nog iemand die in de zomer kennis wil maken met tennis, kom dan 3 maanden tennissen voor
30.euro. Een leuke manier om actief te zijn.

Game Zetten Match 2017
Beste clubgenoten,
Er komt weer een groot evenement aan voor de club, nl. het Game Zetten Match toernooi. Het vindt
plaats van vier t/m tien september en als thema hebben we dit jaar gekozen voor Hawaï. Denk hierbij
aan zaken als de aankleding van het clubgebouw en diverse hapjes en drankjes met dit thema.
Verder organiseren we op vrijdagavond een pubquiz en op zondag een verloting. Iedereen, dus ook
als je niet meedoet aan het toernooi, is uitgenodigd om hieraan mee te doen.
Dit jaar kan men zich ook inschrijven voor de categorie vier. Zo hopen we toch weer extra
deelnemers te krijgen.
Als organisatie hopen we ook dat veel clubgenoten zich inschrijven. Daarnaast doen we een beroep
op jullie om ons te helpen met de organisatie. Zo zullen jullie t.z.t. misschien gebeld worden door ons
met de vraag om ons te helpen met bijvoorbeeld het vervullen van een bardienst. Hoe meer
clubgenoten willen helpen hoe lichter het werk.
Laten we er met zijn allen weer een geslaagd toernooi van maken.
Groeten van de toernooicommissie

’50%actie’: Als je een nieuw lid aanbrengt, hoef je zelf maar helft van de contributie te betalen,
het nieuwe lid betaalt ook de helft (is dat jaar nog geen KNLTB lid.)

Met vriendelijke groet,
Ineke van Gastel
Voorzitter TC de Leigraaf
Vz.leigraaf@gmail.com

