Van de voorzitter

Met de komst van het voorjaar begint het weer te bruisen op de club. De EEM Cup toppers hebben
hun competitie voorbereiding op T Stort gehad. Flehite pakte te winst. (Vanuit Tennis033 spirit, met
dank aan Casper Gerth😊). De competities zijn weer gestart van donderdag ochtend, vrijdag avond,
jeugd t/m weekeinde.
Het terras is weer op orde, dank Hartger en tuinploeg. De laatste spiegel details in de kleedkamers
zijn klaar (Dank Aart). Zelfs de heren kunnen hun haren weer netjes maken. Heb ik nooit last van😊
De beachmannen zijn aan het voorbereiden met fundament voor beachlichten en extra ballenhek
aan de kant van Van Randwijckhuis. Kortom. Heel vele handen maken licht werk.

-Voor de geïnteresseerde supporters en teams kan men de speelagenda en uitslagen volgen via de
handige nieuwe infohoek van de KNLTB. http://www.tvstort.nl/wp3/senioren/knltb-competitie/
-Ter herinnering. De tweede pasavond voor de nieuwe clubkleding is komende dinsdag 17 April
van 17 tm 21 uur in het clubhuis. http://www.tvstort.nl/wp3/info/club-kleding/
Ondertussen hebben we nog serieus bericht voor ouders van jonge leden op de club. Vorige week is
een van de jeugdleden na de training, op de terugweg naar huis, aangesproken door een oudere man
bij het speelveldje voor T Stort. Hij probeerde hem klassiek te verleiden met snoep en vroeg hem uit
om mee te gaan. Gelukkig is de pupil er vlot van door gegaan. Prima actie. Na overleg adviseren we
de kinderen te laten opletten en b.v. samen uit en thuis te gaan tot het weer rustiger is. De wijkagent
is op de hoogte en houdt ook een oogje in het zeil.
-Op het vlak van trimtennis is er een verandering ontstaan. Na een zeer succesvolle opzet en
ontwikkeling van de Trimtennis door Thijs en Co (Zonen en Dochter). Stoppen zij met Trim en gaan zij
zich meer richten op beachtennis en nieuwe beachvolleybal groep. De trim wordt overgenomen door
Tennisschool Hooijer. Nogmaals Thijs, Wim, Thijs II en Hannah. Hartelijk dank voor jullie inzet. Succes
op de beach.
Programma
Extra is de avond voor nieuwe leden en geïnteresseerden op woe 18 April om 20 uur. Met uitleg
reilen en zeilen op de club en wat we bieden. Van harte aanbevolen!
Succes en sportieve groet
Dirk Kramer
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Met het unieke moment van broer en zus naast elkaar beide op T Stort aan het battelen😊
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