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Activiteiten dit weekend 

Komend weekend is er veel te doen op de club. Voor de jeugd wordt er een mini en 

maxi toernooitje georganiseerd en ook voor de zomerleden wordt er wat georganiseerd 

door tennisschool Mark van der Haven.  

 

Ondertussen klussen we op het park en worden de verdere voorbereidingen voor de 

clubkampioenschappen getroffen. Er wordt geschilderd, het groen bijgewerkt, een 

stukje opnieuw bestraat en diverse andere klusjes die opgepakt worden. Heb je zin om 

je handen uit de mouwen te steken? Meld je dan aan bij Anja (06-51045721)! 

 

 

Houd afstand!  

Het is weer wat gezelliger op de club en het clubhuis weer 

open. Maar houd afstand op het terras! We hebben inmiddels 

verschillende keren personen gezien die het hier niet zo 

nauw mee nemen. We vragen jullie hierin je eigen 

verantwoordelijkheid te nemen, maar je doet dit voor jezelf 

en alle andere leden en de vereniging zal hier op 

aangesproken worden en mogelijk de deuren moeten sluiten 

als dit niet goed nageleefd wordt. Daar zit niemand op te 

wachten en kost mogelijk ook de boterham van de heren van de tennisschool. Houd dus 

afstand. Ook op de dinsdag- en vrijdagmiddag! 

 

 

Clubkampioenschappen 

Het is bijna zover! Nog anderhalve week en we gaan van start. Nog niet ingeschreven? 

Doe dit dan snel, want maandag sluit de inschrijving om 24 uur. Er zijn inmiddels ruim 

30 inschrijvingen en daarvan zijn er tien die in twee categorieën mee gaan doen. Er is 

een kans dat we enkele categorieën bij elkaar gaan voegen, omdat er te weinig 

inschrijvingen zijn op dit moment in bepaalde categorieën. 

 

Schrijf je hier in: 
https://www.toernooi.nl/sport/tournament?id=9207069E-C296-4C06-B663-

FAB2BD14C1CB  

 

Heb je vragen of zoek je nog een partner, geef dit dan ook daar op of mail even naar 

clubkampioenschappen@evergreen-tennis.nl of app naar 06-19506678 

 

 

  



 
 

 
 

Fysiotherapie Hofstra Evergreen Open 2020 

Ook de inschrijving voor het Evergreen Open is inmiddels weer opengesteld. We spelen 

dit jaar van 24 tot en met 30 augustus waarbij ook het voorweekend mogelijk nog 

gebruikt gaat worden. De organisatie is wederom in handen van Mirjam en Teun 

Bakkenes en hun team.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zomerchallenge 

De Zomerchallenge is een ideale gelegenheid om tennis voor 3 maanden uit te proberen. 

Dat blijkt ook wel want er zijn 35 nieuwe leden 

die er gebruik van maken. De Zomerchallenge 

bestaat uit een lidmaatschap van 3 maanden met 5 

tennislessen voor € 60,=. Dus weet je iemand die 

twijfelt of tennis leuk is, wijs hem dan op de 

Zomerchallenge.  

Aanmelden voor de Zomerchallenge kan nu via de 

website.  

De enige voorwaarde is dat je de afgelopen 4 jaar geen lid bent geweest van TV 

Evergreen.  

 

  

 



 
 

 
 

Najaarsaanbieding 

Vanaf september bieden we de najaarsaanbieding weer aan. Een mooie aansluiting op 

de Zomerchallenge. Voor € 210,= tennissen in 2020 en 2021 met ook nog eens 13 

tennislessen. Meer info volgt vanaf augustus op de website, club-app, facebook en de 

nieuwsbrief.  

Aanmelden voor de najaarsaanbieding is nu nog niet mogelijk. 

 

 

Evergreen Club Competitie 

Helaas kwam er door het Corona-virus een abrupt einde aan de vorige editie van de 

Evergreen Club Competitie. Maar zoals het er nu uitziet gaan we eind september weer 

van start op maandag- en/of donderdagavond met de Evergreen Club Competitie. Aan 

de Clubcompetitie kunnen alle leden vanaf 16 jaar, zowel starters als gevorderden 

meedoen. Hou ook hiervoor de website, club-app en je e-mail in de gaten.  

Wil je hier meer over weten, mail dan even naar evergreenmaassluis@gmail.com 

 

Richard  

 

 

Tennisballen  

Regelmatig als ik op het park ben zie ik leden tennissen met ballen waar de hond ook 

niet meer mee wil spelen. In het clubhuis zijn goede Wilson US-open ballen te koop. 

Een blik met 3 ballen kost € 4,= en een blik met 4 ballen kost € 5,=. Vers brood is toch 

ook lekkerder dan oud brood. 

 

 

Van de tennisschool 

ZOMERSTUNT  | We hebben al zoveel moeten missen, dus we gaan graag nog even 

door! Deze zomervakantie kan je in de periode van 20 juli t/m 30 augustus extra 

voordelig lessen! 

 

Voor € 29,95 per uur les je samen met je buurvrouw, met je vriendengroep of lekker 

alleen: de keuze is aan jou!  Geen verplichting om een hele reeks of een vaste dag af te 

nemen, lekker makkelijk toch? Onze agenda is nu nog leeg, dus wees er snel bij! 

 

Reserveren kan door een mail te sturen naar info@tennisschoolmarkvanderhaven.nl met 

je voorkeursdag(en), tijd  en groep. 

 

  



 
 

 
 

CLINICS | Pak die agenda er maar bij, want er staan vanaf volgende week   staan er 

(gratis) clinics gepland voor zowel de jeugd als volwassenen! Houd onze pagina in de 

gaten voor de laatste updates over de clinics. 

 

Tennisvereniging Evergreen | 18/7 & 29/8  

 

  09.30 - 10.30 | Kids 

10.30 - 11.30 | Volwassenen 

 

Groet, 

Mark 

 

 

Nieuwe Evergreen-telgen 

Goede vrienden van elkaar en parallel zwangere dames. Al waren ze een maand na 

elkaar uitgerekend, er zat maar vijf dagen tussen de geboorte van Noud en Lukas. We 

feliciteren Ricardo Schmitz en Nicole ’t Hart met hun zoon Noud en Laura van der Hout 

en haar vriend Bas met de geboorte van hun zoon Lukas. We hopen ze snel te zien op 

de club! 

 

 

Vertrek Martin Willeboordse  

Na een korte periode als penningmeester heeft Martin aangegeven te stoppen. Zijn knie 

houdt hem al even van de baan en dat is ook de reden om te stoppen als 

penningmeester. Jammer, want hij gaf afgelopen ALV nog een flitsende presentatie van 

de jaarcijfers en was pas lid sinds de zomer van 2018.  

 

Evergreen zoekt daarom een nieuwe penningmeester. Heb je interesse en wil je wat 

bijdragen aan onze vereniging? Neem dan contact op met bestuur@evergreen-tennis.nl 

of spreek één van de bestuursleden persoonlijk aan. 

 

 

Agenda 

 11 juli – Klusdag, mini & maxi toernooi +toernooi zomerleden 

 18-26 juli - Clubkampioenschappen 

 19 augustus – Klusdag  

 24-30 augustus - Fysiotherapie Hofstra Evergreen Open 

 7 september (week van) – Competitiestart KNLTB 

 12 september – Klusdag  

 2e helft september – Start interne wintercompetitie ma/do 

 

 

 


