
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 21 februari 2021 

In dit nummer: 
 

1. Gravel actie zaterdag 27 februari en zaterdag 6 maart 

2. Nieuwe beheerders clubhuis, Maikel en Omayra  

3. Tennis lessen: inschrijving 

1. Gravel actie zaterdag 27 febr en zaterdag 6 mrt 

Vrijwilligers gevraagd! 

 

Voor het gereedmaken van de banen voor het nieuwe seizoen heeft de COV 

extra vrijwilligers nodig die komen helpen bij het kruien van gravel.  

De planning ziet er als volgt uit: 

  

De COV heeft de afgelopen weken de vervuilde graveltoplaag van de banen 

3 t/m 12 afgeschraapt en deze gravel moet opgeschept en met kruiwagens 

naar een afvalcontainer gereden worden. 

 

Voor deze activiteit zoeken we hulp van vrijwilligers op zaterdag 27 

februari a.s.  ( van 9 en 12 uur ) . 

 

Op zaterdag 6 maart moet het nieuwe gravel vervolgens verdeeld 

worden over 10 banen ( 20 kruiwagens per baan !! ) 

Ook hier zoeken we hulp van vrijwilligers tussen 9 en 12 uur. 

  

 
 

foto’s 2020 

In beide gevallen is het raadzaam om een eigen platte schop dan wel 

kruiwagen mee te nemen, vele handen maken licht werk. Coronaregels: 

 wegblijven als je ziek bent; 

 afstand houden; 

 steeds dezelfde kruiwagen en schop gebruiken; 

 regelmatig handen ontsmetten; 

 

Spreekt voor zich dat we voor koffie en vlaai zorgen. 

Namens ons COV team alvast dank voor jullie opkomst en inzet, 

  

Groet Louis Prop 

Parkbeheer GTR 

  

 

Activiteiten 

 

Tennis:  

Dinsdag + woensdag 

9.00-12.00 uur 

 
Indien de banen         
bespeelbaar zijn. 
 

Bootcamp jeugd 

22 februari 

1 maart 

8 maart 

15 maart 

17.30 – 18.30 uur 

 
Indien de maatregelen 
i.v.m. COVID-19 dit 
toelaten 
 

Gravelactie:  

Zaterdag 27 febr.  

en 

Zaterdag 6 maart 

9.00-12.00 uur 

 

 

 



 

2. Nieuwe beheerders clubhuis, Maikel en Omayra 

 

Wij zijn Maikel en Omayra Schuffelen. 36 en 34 jaar oud. Geboren en getogen in Geleen. 

Wij zijn trotse ouders van drie jongens Eyan 14 jaar, Quinn 7 jaar en Senn 4 jaar. 

Op 24 juli 2020 lazen wij het bericht dat er nieuwe nieuwe uitbaters/exploitanten gezocht werden voor 

de kantine van GTR. 

We hebben altijd gezegd, als zich een kans voordoet waar we horeca en sport kunnen combineren dat 

we dat graag zouden willen. 

Na de eerste gesprekken werden we steeds enthousiaster. En zo zie je maar, nu staan we hier als 

uitbaters van GTR Kantine. 

Ik (Maikel) heb de horeca altijd een warm hart toegedragen. Zo heb ik mijn horeca diploma’s behaald 

en heb ik jaren gewerkt in de keuken en bediening. Na de geboorte van onze oudste zoon ben ik de 

horeca even uitgestapt, maar altijd met de gedachte: “ooit keer ik terug in de horeca”. 

 

Nu de jongens wat groter zijn geworden is het tijd om de stap terug te maken. Met alle steun van 

Omayra en de kids. 

Omayra werkt nog parttime in de gehandicapten zorg bij Daelzicht. Dit zal ze ook blijven doen, maar 

zal zich daarnaast 100% inzetten bij het uitbaten van de kantine. 

Tennis hebben we nooit in clubverband gedaan, maar wel vaker een vriendschappelijk potje gespeeld 

en moet zeggen, dat was nog leuk ook. 

Dus wie weet, gebeurt dit nu vaker als de tijd het natuurlijk toe laat. Onze hobby’s zijn voetballen, nu 

vooral als supporters van onze kinderen. Ze voetballen bij FC Geleen Zuid. 

Zelf heb ik (Maikel) altijd gevoetbald. Mijn positie op het veld was doelman. Vorig jaar ben ik gestopt 

als actief speler en heb meer tijd voor andere dingen. 

Verder willen we van de kantine het bruisend hart van GTR maken, waar iedereen graag komt voor een 

hapje en drankje en lekker kan bijkletsen na een potje tennis. 

Buiten het tennis is natuurlijk iedereen welkom om iets te komen drinken of eten. 

We hebben ook een naam aan de kantine gegeven, Bie Sjoef. 

Wij hopen jullie snel te begroeten en te proosten op een mooie samenwerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

Maikel en Omayra Schuffelen 

 

 

 

 



 

 

Zomertraining 

Hallo allemaal, 

Als we nu even naar buiten kijken, komt het opgeven voor de zomertraining natuurlijk niet als eerste 

bij iedereen op. Verder blijft Corona natuurlijk ook een grote rol spelen bij alles wat we wel en 
eventueel nog niet mogen in april.  

Tennis is een van de weinige sporten die door gespeeld kon worden, ondanks de lockdown. We staan 

bijvoorbeeld al sinds 11 december buiten op de gravel om zoveel mogelijk wintertrainingen door te 

kunnen laten gaan. Hierbij zijn we wel erg afhankelijk van het weer. Normaal gesproken zouden de 

wintertrainingen namelijk binnen bij Vouershof verzorgd worden, maar dat is in deze tijd niet 
mogelijk. 

Desalniettemin zijn we heel blij met dank aan GTR en Born, die meerdere banen voor ons open 

gehouden hebben, ondanks de intensieve baanonderhoud die hier voor nodig is. Op deze manier 

kunnen we zo veel mogelijk buiten doorgaan met tennissen.  

  

Bij deze wil ik ook even iedereen, die elke week trouw naar de les komt en natuurlijk mijn 

trainersteam een compliment maken. Soms zijn de omstandigheden natuurlijk wat minder, maar 

iedereen komt toch elke keer weer. Voor de trainers is het natuurlijk ook best wel afzien om bij 

temperaturen van rond het vriespunt de hele tijd buiten te staan. Dus CHAPEAU voor iedereen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

De reacties van jullie allemaal zijn dan ook heel leuk om te horen. Iedereen is blij dat hij/zij een uurtje 

kan sporten en als je eenmaal bezig bent is het goed te doen horen we heel veel. Verder horen we veel 

dat men het heel mooi vindt dat wij als trainers deze inspannning leveren om jullie aan het tennissen 

houden. Voor ons is dat niet meer dan normaal, maar we vinden het wel heerlijk en fijn om te horen. 

Dat geeft ons weer een extra boost. 

  

Vergeet niet dat elke dag voor ons weer een verrassing is. Je weet eigenlijk nooit waar je aan toe bent 

en wat er gaat gebeuren met het weer. De buienradar zit er ook heel vaak naast hoor. 

 

 
 

 

Nu weer even terug naar de opgave zomertraining. De formulieren staan op onze website: 

 

Jeugd: 
https://storage.knltb.club/clubid-1119/News/54112/248f7faf-d2bb-4753-aa23-f2e1b2a937f3.docx 

 

Senioren: 
https://storage.knltb.club/clubid-1119/News/54112/0d892418-5d52-4fa2-b81b-d57da2a1a290.docx 

 
 

Je kunt je opgeven tot 8 maart. Als je al weet dat je mee gaat doen, geef je dan ook meteen op en 

wacht niet tot het laatste moment; dat maakt het voor ons een stukje gemakkelijker. Dan kunnen we 

ook al eerder beginnen met de indeling en hebben we meer tijd om alles goed ingevuld te krijgen. 

  

Daarnaast heeft GTR voor de komende jaren een prachtig jeugdplan opgezet met de bedoeling de 

jeugd nog enthousiaster te maken voor de tennissport. De eerste activiteit vindt plaats op maandag 22 

februari; de bootcamp. Als het goed is heeft alle jeugd hier al een uitnodiging voor gehad. Zo niet, laat 

het dan even weten.  

  

Groeten, 

Armand 

 

 

 
Nieuwe uitgave nieuwsbrief 

Week 10 (na 10 maart); deadline inleveren stukjes: 10 maart 
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