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Pasjes afhalen en inschrijving bardiensten 

We willen u er aan herinneren dat aanstaande woensdag 27 maart van 20.00 uur 

tot 21.30 uur de pasjes voor het nieuwe seizoen afgehaald kunnen worden in de 
kantine.                                                                                                       
Dit is echter alleen mogelijk als u het lidmaatschapsgeld voor het komend 

seizoen heeft betaald en 2 bardiensten heeft ingepland of afgekocht. Bardiensten 
plannen kan nu niet meer via JIBA, nog wel bij het afhalen van het pasje.              

Bent u woensdag niet in de gelegenheid dit alles te regelen dan is er nog een 
mogelijkheid op 1 april (2e Paasdag) tussen 11.00 en 12.00 uur in de kantine.  

Openingstoernooi en Opening Park           

IJs en weder dienende (met recht) zal 2e paasdag ons tennisseizoen van start 
gaan met een openingstoernooi. Eigenlijk is het een toss-middag, iedereen, en 
misschien wel vooral, nieuwe leden zijn dan van harte welkom om een balletje te 

slaan en kennis te maken met ons park en zijn leden. 
 

Om ongeveer 13.00 uur starten we met de toss-middag. Deze zal tot 17.00 uur 
duren. Tijdens het spelen maar ook daarna is er onder het genot van een hapje 
en een drankje gelegenheid ons aller tennisniveau te analyseren. 

 
Hopelijk met beter en vooral warmer weer tot ziens en een ieder veel plezier 

gewenst het komende seizoen. 
 

Tennisles 

In de nieuwsbrief van maart heeft u kunnen lezen dat het bestuur in verregaande 
onderhandeling was met “Thats Tennis” , een professionele tennisschool, om het 

komend seizoen op ons park tennisles te kunnen aanbieden. Vanaf nu kunt u zich 

inschrijven voor tennislessen via www.thatstennis.nl                                                                                 
Bent u op deze site dan ziet u vervolgens staan tennisscholen Almere en dan 
klikt u op de Gouwen. Hier kunt u zich inschrijven voor de tennisles. Mocht het 

zijn dat er op uw niveau te weinig animo is, dan is het mogelijk een combinatie 
te maken met leden van HNL die ook tennisles willen. Uiteraard gebeurt dit in 

overleg met u.  
 

http://www.thatstennis.nl/
http://www.gouwen.nl/index.html


Ledenactie 

Ook dit jaar is er weer een ledenwerfactie. Als u een nieuw lid aanbrengt, dat het 

afgelopen jaar geen lid is geweest van onze vereniging, krijgt u na ontvangst van 
het lidmaatschapsgeld van het nieuwe lid een barbon ter waarde van € 30,-. 

Brengt u twee nieuwe leden aan die het afgelopen jaar geen lid zijn geweest van 
onze vereniging, krijgt u na ontvangst van het lidmaatschapsgeld van beide 
nieuwe leden uw eigen lidmaatschapsgeld terug gestort op uw rekening. Hoe fijn 

is dat! Doe er uw voordeel mee.  

    

Wij doen een dringend beroep op U.  

Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief zijn we nog op zoek naar 

vrijwilligers voor het sproeien, de banen, opknapwerkzaamheden aan het 
clubhuis, verschillende commissies en een voorzitter voor ons bestuur.  

Wilt u zich aanmelden voor bovenstaande taken doet u dat dan via 
info@gouwen.nl We zien uw reactie graag tegemoet! Samen moeten en kunnen 

we er iets van maken. 

Cursus AED 

In de vorige nieuwsbrief is vermeld dat er te weinig aanmeldingen waren om deel 

te nemen aan een cursus voor het gebruik van de AED. In overleg met HNL 
kwam naar voren dat ook zij belangstellenden hebben voor deze cursus. Als we 
dit samen aanbieden kan in het najaar, zo rond eind augustus begin september,  

deze cursus worden gegeven. Uiteraard hoort u hier rond die tijd meer over. 

Activiteiten (ter herinnering) 

 20 April is er in Almere Stad op Esplanade een sportfestijn waar alle 
sporten die in Almere zijn te bedrijven worden gepromoot. Ook de 
tennissport zal hier een onderdeel van zijn. 

 “Thats Tennis” heeft het plan op een doordeweekse dag een 50+ 
tennistoernooi te organiseren van 10.00 tot 15.00 uur. Zodra hier meer 

informatie over bekend is zullen we dat op de website van onze vereniging 
plaatsen. 

 Donderdag 28 maart is er bij HNL een Lentekriebeltoss vanaf 19:30 uur 

tot ongeveer 22:30 uur. 
Vooraf inschrijven via partycrew@hetnieuweland.nl 

 
 

Voor vragen en suggesties kunt u zich altijd wenden tot het bestuur via 

info@gouwen.nl  
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