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Nieuwsbrief mei 2010  

 
 
Beste tennisliefhebbers van De Gouwen, 
 
 
Het laatste weekend van de competitieteams is alweer achter de rug! De tijd is voorbij gevlogen! 
Maar niet getreurd, je kunt met je team namelijk vòòr 15 juni aanmelden voor de najaarscompetitie.  
Voor meer informatie hierover of opgave kun je mailen naar Francisca van Gulden via 
f.vangulden@chello.nl. Er hebben zich reeds een aantal teams gemeld dus wees er snel bij!  
VOL = VOL!!  
 
Inschrijven Open toernooi De Gouwen – Lesmeister Op en (17 juli t/m 25 juli 2010)  
De voorjaarscompetitie is bijna voorbij, iedereen is weer een beetje ingespeeld, dan wordt het weer 
hoog tijd om je in te schrijven voor het gezelligste toernooi van het jaar, het open toernooi van onze 
vereniging!  
 
Net als voorgaande jaren worden er weer heerlijke menu’s samengesteld door onze chef-koks. Kun je 
genieten van een hoog entertainment gehalte op de feestavond en heb je tevens kans op fantastische 
prijzen tijdens de loterij! Schrijf je snel in……want wie wil dit toernooi nu missen!!!?? Ook als 
toeschouwer heeft dit toernooi van alles te bieden! 
 
Ga naar www.gouwen.nl en schrijf je in of ga rechtstreeks naar www.toernooi.nl  
 
Op onze site onder het kopje activiteiten tref je ook alle overige toernooien aan. 
 
De eerstvolgende toernooien zijn: 
 
- Open toernooi ATC Buiten (12 juni – 20 juni 2010) 
- Open toernooi Joymere (19 juni – 27 juni 2010) 
- Veteranen toernooi LTV Almere (10 juli – 18 juli 2010) 
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Zomerlidmaatschap 
Voor het eerst dit jaar kunnen niet-leden gebruik maken van een zomerlidmaatschap om de sfeer te 
proeven en te genieten van onze gravelbanen. Het zomerlidmaatschap kost slechts 25 euro per 
persoon en geeft het tijdelijk lid recht om gebruik te maken van onze banen van 1 juli tot 1 september 
2010. Ken je iemand in jouw omgeving die hier eventueel gebruik van wil maken, meld hem of haar 
aan bij Femma Hofman via nieuwsbrief@gouwen.nl  

Extra bardienst draaien?  
Er staan momenteel nog een aantal bardiensten open. Vind jij het leuk om een extra bardienst te 
draaien? Schrijf je in op de nog openstaande data of ga gewoon een avondje gezellig bij iemand 
anders staan! 
 
Voor meer informatie over een extra bardienst draaien, neem contact op met Sebastiaan Sanders via 
kantine@gouwen.nl of schrijf je gewoon in via onze website. 

 
Het WK komt eraan!  
Zoals waarschijnlijk iedereen weet start op 11 juni het WK voetbal in Zuid-Afrika!  
De kantine begint al langzamerhand oranje te kleuren; met dank aan de WK commissie (opgericht 
door Peter van den Berg en Dik Kroese). Laat deze mannen dus niet alleen in hun (oranje) hemdje 
staan!! 

Nederland speelt maandag 14 juni de eerste wedstrijd tegen Denemarken. Daarna speelt Nederland 
op zaterdag 19 juni tegen Japan en afsluitend in de poulefase op donderdag 24 juni tegen Kameroen. 

Kom dus gezellig een keertje het Nederlands elftal aanmoedigen op de club! Kijk voor meer informatie 
omtrent de geplande wedstrijden op onze website! 

 
Jeugd is COOL 
De jeugdcommissie is druk bezig om voor de jeugd een aantal toernooien te organiseren. Afgelopen 
vrijdag 28 mei was de eerste Smash toernooi. Vergelijkbaar met de ranja-inn maar dan cooler! Op 
vrijdag 4 juni en 11 juni van 16.00 uur – 17.30 uur volgt er weer een Smash toernooi. Alle jeugdleden 
van De Gouwen en ouders zijn van harte welkom! 
 
 
Koopavond Perry Sport 
Op dinsdag 1 juni is er een besloten koopavond van Perry Sport. De nieuwe collectie wordt 
gepresenteerd en alle leden van TV De Gouwen zijn hiervoor uitgenodigd. Daarnaast krijgen alle 
genodigden 25% korting op de hele collecties. Bijgesloten tref je de flyer van deze actie. 
 
 
Vragenlijst  
In de vorige nieuwsbrief attendeerden wij iedereen op de vragenlijst die door het bestuur is opgesteld. 
Mocht je deze nog niet hebben ingevuld dan willen wij je verzoeken om dit alsnog te doen. De groene 
brievenbus is terug van weggeweest (i.v.m. plaatsing posterwand) dus je kunt de vragenlijst daarin 
deponeren of persoonlijk overhandigen aan een van de bestuursleden. Alvast bedankt! 
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Tenslotte 
Vragen, opmerkingen of suggesties m.b.t. deze nieuwsbrief kunt je richten aan Femma Hofman via 
nieuwsbrief@gouwen.nl  
 
 
Vriendelijke tennisgroet, 
 
Het bestuur 
Manfred van Veghel 
Harry van Vugt 
Sebastiaan Sanders 
Stanley Geukens 
Sven Zaal 
Femma Hofman       
    
                                                               

 


