Nieuwsbrief
Prinsenlandtoernooi
Doe gezellig mee!
Inschrijving toernooi sluit aanstaande zondag 15 september

In week 39 wordt het jaarlijks terugkerende Prinsenlandtoernooi georganiseerd. Er kan
inmiddels weer ingeschreven worden voor dit heel gezellige open toernooi op ons
eigen tennispark. Toernooidagen zijn van 22 t/m 29 september 2019 en inschrijving
voor dit toernooi sluit op zondag 15 september.
Via de onderstaande link kom je gelijk bij het inschrijfformulier terecht.
https://mijnknltb.toernooi.nl/individual-entry/26121AEF-91E7-4ADF-B6711450B2678082

Rabo ClubSupport

Wij doen dit jaar ook weer mee aan Rabo ClubSupport. Jouw stem is geld waard!
Kunnen wij rekenen op die van jou? Kijk dan snel op Rabobank.nl/clubsupport.
Aanmelden kan t/m 20 september. Stemperiode is van 27 september t/m 6 oktober.

Tennislessen en nieuwe tennisleraar

Onze tennisleraar Mitch gaat onze vereniging helaas verlaten. Via deze weg willen wij
Mitch hartelijk bedanken voor zijn enthousiaste inzet voor onze club en wensen hem
heel veel succes en werkplezier toe bij de tennisvereniging Vierhoeven.
Vanaf het winterseizoen zullen wij kennis maken met twee nieuwe enthousiaste
tennisleraren. Danielle de Boer gaat de jeugdlessen voor haar rekening nemen en Bart
de Bont gaat de tennislessen voor de volwassenen verzorgen.
Inschrijven voor de winterlessen kan tot 20 september.

TV Dinteloord whatsapp groep

Voor het delen van informatie is een TV Dinteloord whatsapp groep in het leven
geroepen. Dit is een groep waarin alleen eenzijdig informatie verstuurd kan worden
vanuit de beheerder(s) van de groep. Niemand kan dus een reactie terugsturen. De
informatie die je via deze app kan verwachten is bijvoorbeeld een herinnering voor de
inschrijving van een toernooi, tennislessen, een bijeenkomst of een mixavond e.d. Als
jij ook lid wil worden van deze groep, stuur dan een persoonlijk berichtje naar Karin
Vester, Tel.: 06-43368745 met jouw telefoonnummer en naam erin. Zij zal jullie
toevoegen aan deze groep.

Kluisje is geactiveerd!

Het is zover! De cilinder van het slot is vervangen en de code om het slot te openen
is: 1973. Zoals eerder aangekondigd was het oude slot aan vervanging toe en is na
grondig beraad besloten om een sleutelkluisje te plaatsen, waarin zich een sleutel
bevindt. Wij zullen met regelmaat de code van het slot wijzigen om oneigenlijke
toegang tot ons clubhuis te voorkomen. Dus houd de nieuwsbrief goed in de gaten.
Gebruiksaanwijzing openen slot:
1. Zorg ervoor dat de pijl is gericht op de positie ‘LOCKED’.
Zo niet, draai de knop dan tegen de wijzers van de klok
in tot dit het geval is.
2. Schuif de resetknop naar beneden en laat hem los. (A)
3. Voer uw code in.
4. Draai de knop 180° met de klok mee tot de pijl naar de
positie ‘UNLOCKED’ wijst.
5. Trek het deurtje voorzichtig open.
6. Sluit de deur na het terugplaatsen van de sleutel en draai de knop 180 ° tegen
de klok in zodat de pijl naar de positie ‘LOCKED’ wijst.
7. Controleer of het sleutelkluisje volledig dicht is door de knop met de klok mee
rond te draaien en te checken dat de deur niet open gaat.

Nog een klein stukje verfwerk te gaan

Zaterdag 5 oktober willen wij nog een keer alle krachten bundelen om het clubhuis
goed in de verf te krijgen. Het zou weer fantastisch zijn als zoveel mogelijk mensen
ons een handje hierbij willen helpen. Stroop je mouwen op de meld je voor een paar
uurtjes aan bij Pascal van Akkeren via het volgende mailadres. Wij starten die dag om
10 uur en voor wat lekkers bij de koffie wordt gezorgd.
pascalvanakkeren10@gmail.com

Gevonden voorwerpen

De rieten mand in het halletje bij de toiletten puilt uit met gevonden voorwerpen. Ook
aan de kapstok erboven hangen allerlei gevonden kledingstukken. Werp er eens een
blik op, of dat ene kledingstuk dat je al een tijdje kwijt bent, hier misschien tussen zit.
Omdat de mand helemaal uitpuilt, zullen wij hem na het Prinsenlandtoernooi
leegmaken en de kledingstukken schenken aan het Leger des Heils. Neem dus de
moeite en kom even kijken.

Mixavond

Iedere 1e donderdag van de maand om 20.00h wordt er een mixavond gehouden.
Iedereen is welkom!

Brandweeroefening

Binnenkort wordt er een brandweeroefening gehouden op het terrein van onze club.

