
 
 

 
 

Nieuwsbrief september 2017 
 

Piet de Groot 

Op dinsdag 19 september is op 78 jarige leeftijd oud lid Piet de Groot overleden. De afscheidsplechtigheid 

vindt plaats op maandag 25 september om 15.30 uur in de aula van crematorium Hofwijk, Delftweg 230 in 

Rotterdam. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de condoleanceruimte.  

 

We wensen Riki, de kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe bij de verwerking van dit verlies. 

 

Fysiotherapie Hofstra Evergreen open 

Hebben jullie ook genoten van het prachtige toernooi op ons park? Dikke complimenten voor Mirjam en 

Teun Bakkenes, Leo , Max en Poul voor een heerlijke tennisweek met mooie, spannende partijen, 

uitstekende paella en BBQ. Het weer heeft er zeker toe bijgedragen dat het een zéér succesvolle week is 

geweest. Reclame voor TV Evergreen!!! 

 

Tenniskids 

In het najaar zijn de kids weer volop aan het tennissen op de zondagochtend. Maaike, Puck, Amber, Yaniek, 

Luke, Ada en Tim gaan met vol enthousiasme de strijd aan met omliggende verenigingen. Wij wensen de 

spelers (en ouders) veel tennisplezier. Op 1 & 22 oktober spelen ze thuis, resp. om 8.30 en 10.00 uur.  

Kom gerust eens kijken! 

 

Najaarscompetitie 

Op 15 september is de najaarscompetitie weer van start gegaan. Met name op de vrijdagavonden zal het 

gezellig druk zijn op het park. Er spelen maar liefst 7 teams op de vrijdag.  

Op zaterdag is er 1 team actief en op zondag spelen 2 teams. Gelukkig spelen ze tegelijk uit of thuis. 

Tot en met eind oktober is vrij spelen in het weekend dus beperkt of niet mogelijk. 

 

Rotterdam The Hague Airport Wintertenniscompetitie 

De voorbereidingen voor de wintercompetitie op maandag en donderdag zijn in volle gang. Er wordt op 

donderdag 28 september gestart. Voor de donderdag hebben zich 48 spelers aangemeld. Dat zijn 6 mooie 

poules van 8 spelers. De animo voor de maandag is enorm, maar liefst 58 deelnemers. Sta je een keer 

reserve, dan maar hopen dat je in mag vallen. De organisatie is weer in handen van René Luijckx, Peter De 

Labije, Poul Boelaars en Richard den Held. Wij hopen dat het regelen van mogelijke invallers weer soepel 

zal verlopen en rekenen op jullie medewerking. De groepsapp is bedoeld om mededelingen te doen naar de 

leden. Liever niet andersom  

 

  



 
 

 
 

Muziek op het terras 

Vanuit de besprekingen van het MVV team is naar voren gekomen dat er behoefte is aan 

achtergrondmuziek op het terras. Deze wens is daarom ook opgenomen in het organisatieplan zoals 

toegelicht op de ALV. De buitenboxen zijn inmiddels geïnstalleerd, de geluidsinstallatie staat achter de bar. 

Er volgt nog een instructie voor de bardienst. Richard en Poul bedankt voor de realisatie. 

Daarnaast zijn een aantal leden bezig met een ontwerp voor het opknappen van het terras. Zodra er meer 

bekend is zullen we jullie hierover informeren in de nieuwsbrief. 
 

Barcommissie  

Helaas hebben Voppe Boutkan en Leo Bleeker aangegeven om na de Algemene ledenvergadering  te 

stoppen met de barcommissie.  Hierbij een oproep voor degene zie zich willen inzetten voor de 

barcommissie. Stuur een mail naar tvegreen@gmail.com .  

 

Parkonderhoud 

Na de storm van vorige week weten we het zeker: de herfst is begonnen en de bladeren (en takken) 

vallen van de bomen. Die bladeren vallen op de banen en moeten opgeruimd worden, voordat je kan 

spelen. Hiervoor hebben we 2 speciale sleepmatten van plastic, die in de hoeken van baan 3 en van baan 1 

liggen. Ze worden niet opgehangen maar plat neergelegd, omdat het kwetsbaar materiaal is en gemakkelijk 

kapot gaat. Als er teveel blad op de baan ligt, kun je het beste voor je gaat spelen met deze mat, de 

zogenaamde CleanSweep®, de baan schoonslepen. Als er teveel blad wordt verzameld staan er groene 

bakken, waar het bladafval in verzameld kan worden. Veel plezier deze herfst met tennissen en succes met 

de CleanSweep® 

 

De onderhoudscommissie bestaat uit slechts 3 personen: Frans, de groundsman, Leo en Piet. Ze komen elke 

woensdagmorgen samen om voor de banen te zorgen en te klussen. We zijn verrast dat er een groep 

mannen van de 50+ toss middag,  bij toerbeurt, mee wil helpen op de vrijdag.  Afgelopen vrijdag waren er 4 

personen aanwezig  die, voordat ze gingen tennissen, veel werk hebben verzet. De enthousiastelingen 

waren: Herman, Huib, Geb en Ruud. Het was heel gezellig. Volgende week wordt er geklust op vrijdag om 

half 1. Overleg met Huib als je wilt helpen. 

 

AH sportactie 

Heeft je buurvrouw, vriend, nicht, tante of klasgenootje altijd al willen tennissen? Dan kunnen ze nu bij ons  

gratis kennis maken met deze leuke sport. Van 4 tot en met 24 september sparen bij Albert Heijn en 

vervolgens tot en met 3 december sporten. Op de website www.ahsportactie.nl zie je onze mogelijkheden 

Neem je vrienden mee, want samen sporten is nog leuker! 

 

Agenda 

 Najaarscompetitie:    12 september - 19 november 

 RTHA Wintercompetitie:   Maandag- en donderdagavond 
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