
        

 

  Nieuwsbrief september 2015  

          

Van het bestuur 

Het tennisseizoen nadert zijn eind. We hopen dat iedereen naar hartenlust heeft 

kunnen tennissen. Nog even dan kan de tennisoutfit weer in de kast. Op het 

moment is er een aantal leden dat nog meedoet aan de najaarscompetitie. 

Het bestuur wil graag alle mensen bedanken die zich dit seizoen belangeloos 
voor de club hebben ingezet, zowel voor als achter de schermen. Zij zorgen 
ervoor dat het tijdens het seizoen prettig toeven is op het park. 

We hopen van harte dat ook, ondanks het kleine ledenbestand, er mensen 

opstaan om hun steentje bij te dragen in het belang van alle leden. 

Najaarscompetitie 

De KNLTB heeft de 4 deelnemende teams zo ingedeeld dat zij allen tegelijk uit of 
thuis spelen. Dat zorgt ervoor dat er mogelijk op zaterdag 3 en 17 oktober geen 

recreantenbanen beschikbaar zijn. 

U bent natuurlijk van harte welkom om van de wedstrijden te komen genieten 
onder het genot van een hapje en een drankje!    

 

Winteractiviteit          

Manfred van Veghel wil in de winter op een vrijdagavond een bijeenkomst 

organiseren voor mensen die het leuk vinden om eens keer zelf kaarsen te 
maken. De kosten hiervoor bedragen € 10,-. 

Mocht u hier belangstelling voor hebben meldt u zich dan voor 1 november aan 

via info@gouwen.nl We laten u dan zo spoedig mogelijk weten op welke 
vrijdagavond u aan de slag kunt. 
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Klaverjassen 

Vanaf 1 oktober begint het klaverjasseizoen. Leden en ook niet-leden zijn van 
harte welkom om op vrijdagavond, om de week, een kaartje te komen leggen. 

We spelen 3 rondes. De eerste klaverjasavond is op vrijdag 2 oktober om 20.00 
uur. U bent niet verplicht elke kaartavond aanwezig te zijn. 

 

 

 

Sluiting en afbreken park 

Per 1 oktober stopt officieel het tennisseizoen. Maar het is de laatste jaren 

gebruikelijk dat we bij goed weer nog de mogelijkheid bieden aan de leden om in 
de maand oktober te tennissen. Overdag kan dat tot 17.00 uur, dan wordt het 

park gesloten. Op verzoek kunnen we het park ook op een vaste avond open 
late. Mocht daar voldoende belangstelling voor zijn dan kunt u dat via het 
onderstaande mailadres aangeven. Het bestuur zal dan contact met u opnemen. 

 

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

info@gouwen.nl \   
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