
 
 

 
 

Nieuwsbrief juni 2020 
 

 

Van het bestuur 

 

We zijn blij dat jullie de baan weer goed weten te vinden. Op sommige avonden is de 

baan aan het begin van de avond volledig bezet en in het weekend soms ook. Maar er is 

dus ook nog meer ruimte voor jullie, ondanks de nog altijd geldende corona-

maatregelen. In deze nieuwsbrief meer over de laatste stand van zaken hieromtrent en 

rond alle activiteiten die er op de club weer opgestart zijn of er aan gaan komen. 

 

In deze nieuwsbrief: 

 Terras gaat weer open, wedstrijdje? 

 Clubkampioenschappen 

 Een nieuwe klusdag 

 Van de tennisschool 

 Bardiensten bij clubkampioenschappen 

 

Een bijzonder welkom aan de nieuwe zomerleden die zich afgelopen periode hebben 

ingeschreven en inmiddels de weg op de club beginnen te leren kennen. Ook zijn er met 

de actie vanuit de KNLTB ‘Een balletje slaan’ nieuwe gezichten op de club te zien. Bij 

elkaar ongeveer dertig personen. Van harte welkom allemaal! 

 

Het Bestuur 

 

 

Het terras gaat weer open, wedstrijdje? 

Afgelopen periode hebben we het zonder clubhuis en 

zonder terras moeten doen. Nu de restaurants en de 

terrassen in het land weer open gaan, hebben we de 

gemeente gevraagd wat er in Maassluis kan en mag. In 

overleg mogen wij het terras per direct openstellen, 

maar wel beperkt. Je mag er na je potje tennis even 

blijven hangen, met 1,5 meter afstand. Ook als je even 

wacht op je volgende afgehangen tijd. We zullen de 

looproutes daar op aanpassen. Het clubhuis blijft in 

ieder geval tot 1 juli dicht. 

 

Onderling mogen we ook weer een wedstrijdje spelen 

en daarom zijn ook de scoreborden aan het net 

teruggezet.  

 



 
 

 
 

Clubkampioenschappen 

Afgelopen week heeft de organisatie voor de clubkampioenschappen gebogen en zoals 

het er nu naar uitziet, gaan we 18 t/m 26 juli de clubkampioenschappen spelen. De 

inschrijving wordt naar verwachting op 2 juli open gezet en daarover wordt zodra het 

licht definitief op groen staat ook de inschrijfprocedure gecommuniceerd.  

 

Maar ga alvast op zoek naar je dubbelmaatje of een sparringpartner om je voor te 

bereiden op je single-wedstrijden.  

 

We spelen de clubkampioenschappen op verschillende niveaus waarbij we een enkelspel, 

een dames-, heren- en mix-dubbel zullen organiseren. Voor gevorderden en beginners, 

zodat een de vele zomerleden direct mee kunnen doen!  

 

Wil je alvast wat meer weten? Neem dan contact op via 

clubkampioenschappen@evergreen-tennis.nl  

 

 

Een nieuwe klusdag 

 

Niet vergeten: Zaterdag 27 juni Klusdag op Tv Evergreen. 

 

Kom ons even helpen. Vele handen …………Er zijn na de laatste klusdag van 14 maart 

een heleboel dingen blijven liggen, die nu gedaan kunnen worden. Variërend van heg 

snoeien, onkruid verwijderen, terras schoonspuiten, clubhuis schoonboenen tot veranda 

glimmend maken.  

Er wordt gewerkt van 9 tot 12 uur, en tussendoor is er natuurlijk koffie met koek, en 

1,5 meter afstand, als extra regel.  

Als we flink ons best doen, kunnen we na de opening genieten van een mooi schoon 

terras en clubhuis.  

 

Tot ziens allemaal, genoeg te doen voor iedereen! 

Anja 

 

 

Van de tennisschool 

Zomerse actie! 

Met het zomerse weer van deze week, brengen we er een mooie zomerse actie in! Over 

een kleine maand begint de zomervakantie en hebben we speciaal voor deze periode de 

ZOMERSTUNT. Voordelig lessen, alleen of in een groep naar keuze, 1 keer of 6 lessen, 

het is aan jou! 

 

  



 
 

 
 

Kosten: € 27,50 per uur 

Periode: 20 juli t/m 30 augustus 

Opgeven: stuur een mailtje naar info@tennisschoolmarkvanderhaven.nl met je naam, 

voorkeursdag en -tijd. 

 

Update van Mark 

Zoals vele van jullie weten is er 1,5 jaar terug een chronische darmziekte ontdekt bij 

Mark. Goed mee te leven met medicijnen, en is de ziekte goed onder controle. Echter is 

er vorige week toch weer een kleine ontsteking ontdekt, beste medicijn: rust. Mark zal 

dan ook tot de zomervakantie even een stapje terug doen. We hopen op een 

voorspoedig herstel. 

Mark  

 

 

Bardiensten bij de clubkampioenschappen 

Bij een goed verlopend clubkampioenschap hoort ook de bardienst. Zonder kunnen we 

het niet zo goed organiseren. De normale planning wordt uitgebreid, zodat er in plaats 

van 1 persoon en 2 kunnen inschrijven en we de avonden en het weekend goed door 

kunnen komen.  

 

Peter heeft de bardiensten voor de clubkampioenschappen klaargezet om op in te 

schrijven. Het zou fijn zijn als je de afgelopen periode geen bardienst hebt gedraaid, 

omdat deze niet door is gegaan dit alsnog doet. Meld je daarom snel aan om te komen 

helpen. Dit kan per mail via bar@evergreen-tennis.nl of via Peter zelf (06-48324945). 

 

Naast de clubkampioenschappen komen de andere bardiensten er hoogstwaarschijnlijk 

per 1 juli ook weer aan. Hierover ontvangen jullie binnenkort apart bericht met 

aanvullende instructies vanwege corona. 

 

 


