Nieuwsbulletin april 2019
Gezellig Pannenkoeken toernooi
2 april 2019 - Greet Wijnholts
Zaterdag 30 maart was het dan zover ons traditionele
pannenkoeken toernooi.
Het weer is super en iedereen heeft goede zin. We
worden ontvangen met koffie of thee en een heerlijk
stuk appelgebak. De tent staat alweer paraat voor
Ineke en haar team om de pannenkoeken te gaan
bakken.
Er zijn 22 deelnemers en bij aanmelding heeft
iedereen een nummer getrokken die correspondeert
met de indelingslijst die Kees alweer klaar had
liggen. Om ongeveer 12:10 uur beginnen de eerste
wedstrijden. Onze huisfotograaf Harm heeft actiefoto’s van het pannenkoekentoernooi
gemaakt die iedereen op de site kan gaan bekijken.
De wedstrijden duren een half uur wat voor sommige
deelnemers net niet lang genoeg is. Het gaat er
sportief aan toe. Als de wedstrijden na een half uur
ten einde zijn worden de deelnemers op de foto gezet.
Na de spannende wedstrijden worden de heerlijke
pannenkoeken besteld en kan Ineke met hulp van Ria
beginnen met bakken. Door het mooie weer kan
iedereen buiten eten en gelijk naar de wedstrijden
kijken. De gehele middag was er een gezellige sfeer.
Af en toe moesten we meehelpen achter de bar,
borden en bestek afwassen, deze werden daarna direct
weer naar de tent gebracht. Want de pannenkoeken worden in grote getale besteld.
Omdat het krokustoernooi gedeeltelijk is verregend
waren er nog een aantal prijzen die waren blijven
liggen, deze konden nu gebruikt worden voor het
pannenkoekentoernooi. De grote paaseieren werden
gewonnen door Ria, Ben en John. Nog van harte
gefeliciteerd met jullie heerlijke prijs. Het was weer
een geslaagde dag!!!
Voor deze dag heeft Ineke voor de pannenkoeken de
volgende ingrediënten gebruikt:
4 kg bloem - 7 liter melk – 1 kg ontbijtspek – 6
blikken ananas – 1 kg geraspte kaas - 18 eieren – 1 flacon boter – zoet beleg.
De pannenkoeken waren weer super Ineke en we zien je hopelijk volgend jaar weer terug!!

Dank aan alle deelnemers en vrijwilligers die vandaag hun best hebben gedaan om er een
super dag van te maken.
Klik hier om de foto's van dit toernooi te bekijken.

Start KNLTB Voorjaarscompetitie
4 april 2019 - AC/TC
Op 9 april start de KNLTB voorjaarscompetitie. Er
hebben zich twee damesteams ingeschreven voor de
dinsdagochtenden.
Speeldata: 9 – 16 – 23 - 30 april en op 7 – 14 – 21 – 28
mei.
Er wordt gespeeld vanaf 10.00 uur tot ongeveer 15.00
uur.
De spelers vinden het altijd leuk wanneer er publiek aanwezig is om ze aan te moedigen, dus
mochten jullie op één van deze data wat tijd over hebben schroom dan niet om te komen
kijken.
Klik hier voor meer informatie over deze competitie.

Inschrijven Regio competitie
16 april 2019 - AC/TC
Op 25 juni begint weer de jaarlijkse regio competitie.
Dit is een regionale competitie waarbij gespeeld wordt
tegen teams van tennisverenigingen uit de omgeving.
De wedstrijden worden op dinsdagmorgen gespeeld.
De speeldagen, 9 in totaal zijn op de volgende data:
25 juni, 2, 9, 16, 23 juli en 6, 13, 20 en 27 augustus.
Deelnemers moeten om 09.00 uur aanwezig zijn en om 09.30 uur starten de wedstrijden.
Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

