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Clubactiviteiten 
Nu alleen de basis Coronamaatregelen nog maar nodig zijn, kunnen we weer volop actief 
zijn als tennisvereniging. Ieder lid kan zo vaak als zij/hij wil, gebruik maken van onze banen 
en is altijd welkom op de inlooptoss op maandag- en woensdagochtend en dinsdagavond.  
Daarnaast staan de volgende activiteiten op stapel: 

• @WORK-Openingstoernooi, zaterdag 31 juli. Jeugd om 10:00 uur, 
volwassenen vanaf 13:00 uur…  Tevens gelegenheid om toegangssleutels 
om te ruilen, en je voorkeur voor jou kantinedienst in te vullen!  

• ATB-Mixtoernooi op woensdagavonden in september. 

• Vanaf 3 augustus proberen we de dinsdagavondtoss voor de regelmatige 
deelnemers extra leuk te maken door hier een competitie element in te 
bouwen. 

• Onze jeugdcomissie organiseert op 18 sept. het KNLTB Parkhiem toernooi 
voor de jeugdgroep “Rood”. Deze doet ook mee in de KNLTB competitie! 

• 5 teams spelen dit najaar mee in de KNLTB competitie(op di, do en vrijdag) 

• Kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe en tijdelijke leden. 

• Het Kapenga-Slottoernooi is gepland op 30 oktober 
 
Geen Dorpencompetitie dit jaar! 
Doordat de KNLTB voorjaarscompetitie is verschoven naar dit najaar, is er bij de 
deelnemende clubs samen te weinig ruimte op de banen beschikbaar om ook nog de 
dorpencompetitie te kunnen spelen. De organisatie heeft daarom met pijn in het hart 
besloten om dit uitemate succesvolle evenement dit jaar niet door te laten gaan.  
 
 
Nieuwe sleutels toegangshek 
Omdat er momenteel vrij veel sleutels van het toegangshek vermist zijn, hebben we 
besloten per 31 juli de hekken van het park en oefenkooi te voorzien van een nieuw  
hangslot. Je kunt op deze dag je huidige sleutel gratis omruilen voor een nieuwe. Daarna 
ook op dinsdagavonden tijdens de inlooptoss.  
 

Wat staat er in deze nieuwsbrief? 

• Clubactiviteiten 

• Géén Dorpencompetitie dit jaar! 

• Nieuwe sleutels toegangshek 

• Onderhoudsgroep 

• Grote Clubactieloten 

• Coop Statiegeldactie 
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Onderhoudsgroep 
Op dinsdagochtend vanaf 9:30 uur is regelmatig een groepje, tot nu toe alleen mannen, 
aanwezig om allerlei onderhoudswerk op ons park uit te voeren. Op dit moment is het 
groen op de  terrassen onder handen genomen en het groene hok naast baan 1 opnieuw in 
de verf gezet. We hopen dit jaar op deze manier nog heel veel te doen. Naast nuttig is het 
ook heel gezellig met voldoende tijd voor koffie en een praatje! Jij bent ook welkom! Wil je 
meer info? Bel Cor of Johan: 06 22635045 / 06 41943197. 
 

 

 

 

 
 

Ook dit jaar willen wij weer meedoen met de Groteclubactie en hopen op een groot 
aantal verkochte loten. Deze extra inkomsten worden dit jaar besteed aan het 
onderhoud van ons clubhuis. We gaan niet langs de deur maar net als afgelopen twee 
jaar kun nu al je loten bestellen bij tennis@tv-buitenpost . Het bedrag á 3 euro per lot 
kun je dan overmaken naar onze penningmeester. Doe ook mee en ga voor mooie 
prijzen!  
 
De Grote Clubactie is vernieuwd en eenvoudiger dan ooit! 
Vanaf de start op 18 september verkoopt jullie vereniging loten voor € 3,- per 
stuk. Van de opbrengst gaat 80% (dus € 2,40 per lot) direct naar de club! 
Trekking: 8 december 

mailto:tennis@tv-buitenpost
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Statiegeldactie bij COOP Buitenpost 

 

 

 

 

Verheugd mogen we melden dat we met onze Tennisvereniging Buitenpost zijn 

uitgekozen tot ‘goed doel’ bij de lege flessenautomaat van Coop Buitenpost aan de 

Christinastraat. 

Van 1 juli t/m 30 september 2021 kunt u het statiegeld van uw ingeleverde flessen 

en kratten doneren aan Tennisvereniging Buitenpost, en het goede nieuws is… 

COOP verdubbelt het ingeleverde bedrag!! 

Met uw hulp moeten we een prachtbedrag aan deze actie kunnen overhouden! De 

opbrengst komt ten goede aan onze tennisjeugd!    

Dus spaar uw lege flessen/kratten op en doneer het statiegeld aan onze club. Vraag 

natuurlijk ook al je familie, buren en kennissen om mee te doen, we kunnen deze 

financiële bonus goed gebruiken in deze tijd. 

 


