
 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief nummer 6                september  2022 

 

• Zomerafsluiting ochtend-koffietoss (door Anneke Paauw) 
 
Het is dit jaar een fantastische tenniszomer. Het super-zonnige seizoen zorgt ervoor dat de 
ma-wo-groep eigenlijk nooit thuis moet blijven op maandag- of woensdagmorgen. Altijd 
zijn er voldoende personen voor een ontspannen en gezellig partijtje tennis. En zoals de 
naam al aangeeft, wordt na afloop koffie gedronken. Deze nazit is minstens zo belangrijk…. 
 Op woensdag 31 augustus is de zomer afgesloten met een extra lang toss-toernooitje, 
waarbij 16 personen aanwezig zijn!! Het is bijna 9 uur, als Jacqueline ons welkom heet, er 
wordt ruim een uur gespeeld en dan is het uiteraard tijd voor de koffie, deze keer met 
gebak. Hierna treden we opnieuw in het tennis-strijdperk. Wat erg prettig is, is het feit dat 
uit deze toernooitjes nooit een winnaar tevoorschijn komt, nee, hier geldt vooral de 
Olympische gedachte, dat meedoen belangrijker is dan winnen… 
Aan het eind van de ochtend, als de banen (en de lijnen!) geveegd zijn, genieten we samen 
van een heerlijk lunchbuffet, verzorgd door de Binnenmarkt!  
Jacqueline Sletering staat de hele zomer voor ons klaar , opent het park, zet de koffie, 
coördineert alles, kortom, zij is de perfecte regelnicht van de groep en bij haar afwezigheid 
neemt Marion Boomsma de honneurs waar. Een woord van dank voor hen is hier dan ook 
op z’n plaats!!  
Al noemen we het een zomerafsluiting, zolang het weer goed blijft, wordt er  nog steeds op 
maandag- en woensdagmorgen een balletje geslagen. Na de winter pakken we de draad 
weer op. Mocht je nieuwsgierig zijn geworden, kom eens langs en doe gezellig mee. Leeftijd 
is in dezen niet belangrijk, plezier in tennis wel….

        

Wat staat er in deze nieuwsbrief? 
• Zomerafsluiting ochtend-koffietoss 

• Cheque van € 5000 van Rabobank 

• Cheque van € 3000 van Gebiedsfonds Sinnegreide  
• Te weinig animo… 

• Flinke groei van ons ledenbestand 

• Dorpencompetitie weer van start gegaan 

• Opgave slottoernooi 



 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Cheque van € 5000 van Rabobank t.b.v. duurzaamheid 
 

Als vertegenwoordigster van Rabobank Drachten Friesland Oost overhandigd Rommie 
Woudstra een cheque ter waarde van € 5000 aan twee van onze bestuursleden.  
TV Buitenpost heeft een aanvraag gedaan aan het fonds Coöperatief Dividend van de 
Rabobank, en dat is gehonoreerd. Hiermee financiert de Rabobank een groot deel van de 
duurzaamheidsplannen van de 
vereniging. “Wij zijn erg blij met de steun 
die we krijgen van de Rabobank,” aldus 
Johan Miedema, “hiermee kunnen we 
een grote stap maken in onze plannen 
wat betreft verduurzaming en 
modernisering van onze club”. De 
bijdrage wordt o.a. ingezet voor het 
plaatsen van zonnepanelen op het 
clubgebouw, onderdeel van het project 
Duurzaam tennissen in Buitenpost. 
 
Behalve op het gebied van energiegebruik is de vereniging ook bezig met modernisering 
van het park en vereniging.  Door de al gerealiseerde renovaties, de vermoedelijke aanleg 
van Padelbanen en een creatief, open beleid willen we een eigentijdse plaats zijn voor 
sport, sociale actie en gezelligheid. 

 

• Cheque van € 3000 van Gebiedsfonds Sinnegreide 
 

Sean Thompson (bestuurslid van EC Buitenpost) overhandigd hier namens 
Energie Coöperatie Buitenpost een cheque van 3000,= euro aan onze voorzitter Johan 
Miedema. 
Dit bedrag uit het Gebiedsfonds Sinnegreide is bestemd voor de duurzaamheidsplannen 
van de tennisvereniging . Dit gebiedsfonds, welke wordt beheerd door energie Coöperatie 
Buitenpost, wordt gevuld door een deel van de opbrengst van het grote zonnepark naast 
Buitenpost. 
Met dit bedrag, samen met de € 5000,= van de Rabobank welke onlangs is toegezegd, zijn 
we in staat om ons clubgebouw te voorzien van voldoende zonnepanelen voor ons jaarlijks 
verbruik . Daarnaast zullen ook de huidige gaskachels in de kantine vervangen worden door 

energiezuinige infrarood 
warmtepanelen. 
 

 
 

https://www.tv-buitenpost.nl/wp-content/uploads/2022/07/Rabo-scaled.jpg


 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Te weinig animo… 
 
Helaas zijn niet alle berichten positief. Door te weinig opgaves zijn dit seizoen de altijd erg 
gezellige BBQ, maar ook het jaarlijkse Mixtoernooi niet doorgegaan. Het Dubbel- en 
Paardencuptoernooi zijn wel doorgegaan maar waren beide veel te mager bezet. 
Afgezien van enkele bekende gezichten, is het enthousiasme voor het vervullen van een 
kantinedienst ver te zoeken! Dit is teleurstellend, maar kan ook een uitdaging voor ons 
allen zijn om dat weer succesvol te maken…. 

 

• Dorpencompetitie weer van start gegaan 
 
Na de zomervakantie is het voor veel tennissers in onze 
eigen regio een vaste prik: De Dorpencompetitie! 
Woensdagavond 14 september was de eerste avond van de 
10e editie van dit toernooi. Hierbij spelen we enkel- of 
dubbelspel op het park van onderstaande clubs. Sportiviteit 
en gezelligheid staat hierbij voorop. Acht weken lang! 
Van Buitenpost doen dit jaar maar liefst tien koppels mee! 
 
Deelnemende clubs: 
Tilster T.C. Kootstertille 
T.C. de Harkema 
K.T.C. Kollum 
T.S.O Surhuisterveen 
T.V. de Marslach Eastermar 
T.C. de Delte Drogeham 
T.V. Buitenpost 
 
Doe je volgend jaar ook mee? Voor meer info kijk op: 
https//www.dorpen-competitie.nl 
 

• Flinke groei van ons ledenbestand 
 
Als besluit nog een verheugend positief geluid: ons ledenbestand is dit jaar maar liefst 
gegroeid met 33 nieuwe leden en 6 tijdelijke leden. Vooral bij de jeugd zien we een sterke 
toename. Dank zij onze actieve jeugdcommissie?!  
We hopen jullie allen vaak op het park te zien, ook bij de diverse clubactiviteiten is iedereen 
van harte welkom! 
 

• Opgave Kapenga slottoernooi 
 
Laten we dit evenement tot een gezellig succes maken: zet het in je agenda en geef 
je nu al op!  We besluiten met een hapje en drankje, ook dan ben je welkom! 
Datum:  Zaterdag 22 Oktober    Aanvang:  13.00 uur    Kosten: 3.50 euro p.p. 
Aanmelden:  Geef je op voor woensdag 19 oktober via   opgavetennis@outlook.com 

http://www.dorpen-competitie.nl/
mailto:opgavetennis@outlook.com

