
 

Donderdag 7 oktober 2021 

In dit nummer: 

 

1. Rabo Club Support 

2. Jubilarissen 

3. LED LIGHT toernooi 

4. Mannendag-tennis-padel-toernooi 

 

 

 
1. Rabo Club Support 

Net als voorgaande jaren, doet GTR ook dit jaar weer mee met de Rabobank 

ClubSupport actie. Dit is een initiatief van de Rabobank waarbij de Rabobank 

een deel van zijn winst investeert in lokale clubs en verenigingen. 

Er kan vanaf 4 oktober 2021 gestemd worden via de Rabo App. Ga naar het 

overzicht van deelnemende clubs, selecteer je drie favorieten en stemmen 

maar! Elk lid van de Rabobank kan t/m 25 oktober stemmen op 3 clubs. 

Voor elke stem doneert de Rabobank een deel van zijn winst aan de 

betreffende lokale club/vereniging. Voor GTR is dit een belangrijke bron van 

inkomsten. 

Daarom roepen we alle leden op die bankieren bij de Rabobank nu te 

stemmen op GTR! 

Daarnaast willen we alle leden van GTR oproepen om ook een stem uit te 

brengen op FC Geleen Zuid en Vlug & Lenig. 

 

Activiteiten 
 

Mannen 50 plus tennis 
elke dinsdag en donderd. 
10.15-13.00 uur 
 

Laddercompetitie 

senioren 
 

Laddercompetitie-

jeugd 

 

Laddercompetitie-

padel 

 

LED Light toernooi 

Donderdag 14 okt 

19.00-22.00 uur 

 

Mannendag:  

tennis-padel-toernooi 

Zondag 14 november 

 

Sinterklaasfeest 

Zondag 21 november 

 

Vrijwilligersavond 

Vrijdag 26 november 

 

Toepen Wien + Knien 

Vrijdagavond         

10 december 

 

 

 

 
 



 

2. Jubilarissen 

 

 
 

Door de omstandigheden hebben we de afgelopen jaren onze jubilarissen helaas niet kunnen 

huldigen. Dat betekent niet dat we het zomaar voorbij laten gaan. 

 

Zie hieronder het overzicht van onze jubilarissen van de jaren 2020 en 2021. 

 

Gefeliciteerd allemaal! 

 

Jubilarissen 2020 

 

25 jaar 

Kees Blankers 

Bernie Engeln 

Tiny Lintzen 

Wim Wetzels 

 

40 jaar 

Theo op de Camp 

John Goossen 

  

 

Jubilarissen 2021 

 

25 jaar 

Hetty Engelen 

 

40 jaar 

Toon Beks 

Lily Nijsten 

 

3. GTR LED LIGHT toernooi 
 

 



 
4. Mannendag-tennis-padel-toernooi 

 

 

 

Aanvulling op tekst affiche: 

bij mannendag worden er tenniswedstrijden EN padelwedstrijden gespeeld. 


