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In Memoriam

Belangrijke data:

Afgelopen zondag 29 September is ons gewaarde lid Cor Figlarz
plotseling overleden. Onwerkelijk, omdat velen van ons de dag
ervoor bij de openingsreceptie nog met Cor een drankje hebben gedronken.
Cor was een levensgenieter en was met iedereen bevriend op
de club. Met Cor kon je altijd een babbeltje maken. Ook stond
Cor altijd voor iedereen klaar, heeft jarenlang de inkoop verzorgd en bovenal was hij zeer belangrijk als coach van Heren 3.
We zullen Cor erg missen, en wensen Conny, Frank en Sander,
Nicole, Alissa en Fayen veel sterkte bij het verwerken van dit
verlies.

8,9, 10 nov Jeugd club kampioenschappen
8 nov

Start interne winter
competitie

Hamerstukken
Na vele weken hard werk is de verbouwing van de banen
zo goed als afgerond. En passant is ook de kantine
geverfd en opgeruimd. Nogmaals veel dank voor de
onderhoudscommissie die dit allemaal geregeld heeft.
Vanaf maandag 14 oktober is het park tijdelijk niet toegankelijk voor auto’s. Lopend of met de fiets is het park
wel bereikbaar. Er wordt dan gestart met de herinrichting
van het parkeerterrein en de inrit. De verwachting is dat
de werkzaamheden 2 tot 3 weken zullen duren.
De banen zullen in het begin nog wat stroefjes zijn en
moeten nog even ingespeeld worden. We wensen iedereen veel plezier op de nieuwe banen!

Wintertraining dit seizoen ook op de racketavond
Vanwege een wederom groeiend aantal nieuwe leden en de herinteresse van bestaande
leden om trainingen te volgen hebben we dit jaar een record-aantal inschrijvingen voor de
wintertraining!
Het lukt echter niet op iedereen kwijt te kunnen op de reguliere ma-, di- en donderdag
avond. Daarom hebben we besloten uit te wijken naar de woensdagavond. Dit is reeds
aangekaart op de afgelopen ALV, en hier is gestemd voor het beperkt toelaten van trainingen op de woensdagavond, met een evaluatie na het seizoen.
Dit hebben we vertaald in het beschikbaar stellen van 1 baan voor de training van 19.30
tot 20.30 uur, en 2 banen van 20.30 tot 21.30 uur.
We hopen dat iedereen die deel wil nemen aan de racketavond hier weinig hinder van zal
ondervinden, en we hopen natuurlijk ook dat degenen die op woensdag komen trainen,
van tevoren of na afloop nog een balletje meeslaan op de racketavond!
Op de ALV van maart 2020 zullen we evalueren of deze opzet voor iedereen goed bevallen
is.
De wintertrainingen zullen starten in week 42, vanaf 14 oktober

Kak! De interne wintercompetitie gaat beginnen!
Heb jij je polo al gestreken? Nog een wollen pull-over met V-hals in de kast? We nodigen
alle teams uit los te gaan op het thema, en volledig ‘in style’ op de baan te verschijnen
tijdens de aanstaande wintercompetitie!
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