
Toezichthouders
Een voorwaarde om de tenislessen
te kunnen hervatten, is dat er
toezichthouders zijn, die toezien
dat de richtlijnen worden
nageleefd tijdens de tennislessen
op ons park. Zeker in de eerste
weken. Daarvoor zijn we opzoek
naar toezichthouders. Het gaat om
de volgende dagen / tijden:

maandag 15:00-19:00
Dinsdag 16:30-19:30

Woensdag 15:00-19:00
Donderdag 14:30-20:30
Vrijdag 14:30-18:15

Mocht je nog vragen hebben of
opmerkingen / aandachtspunten, mail
dan

Wil je je opgeven of heb je nog vragen
of opmerkingen mail dan naar:

bas.vd.broek@vormer.nl.
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...en er is licht!
Het was al eerder beloofd:
wanneer er een baan afge-
hangen wordt, zou automa-
tisch de baanverlichting aan-
gaan. De technici van het be-
drijf dat de koppeling zou
maken tussen het afhang-
systeem en de baanverlich-
ting hadden er echter meer
moeite mee dan voorzien.
Maar nu is het gerealiseerd.
Wanneer er nu afgehangen
wordt, gaat de baanverlich-
ting automatisch aan. Ten-
minste, wanneer de astrono-
mische klok daar 'toestem-
ming' voor geeft. In de
praktijk is dat 75 minuten
vóór zonsondergang tot 75
minuten ná zonsopgang. Het
touchscreen dat nu onder
het afhangbord hangt, wordt
weggehaald. De automatische
verlichting komt op een goed
moment; nu er in verband
met het Coronavirus vanuit
huis een baan afgehangen

moet worden, hoeft niemand
meer het clubhuis in om de
baanverlichting aan te doen.

Corona veiligheid..!

De kinderen zijn er al aan
gewend, maar somminge
senioren moeten er nog flink
aan wennen: verplicht de
handen wassen voordat er
getennist kan worden en óók
weer wanneer het tennispark
verlaten wordt. Het zijn de
regels van de KNLTB en de
gemeente Wijchen. Gewoon
fff doen dus...

Gehoord op Vormer:
'Raar hoor na zoveel tijd
weer single te moeten zijn op
LTV Vormer...'


