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Nieuwsbrief februari 2021-1
Van het bestuur… 
  

Van vorst, sneeuw, schaatsplezier en besneeuwde 

tennisbanen naar heerlijke voorjaarstemperaturen. 

Door het goede weer vergeten we alweer bijna dat 

we 2 weken geleden nog op de ijsbaan Het Huls-

beek schaatsten. Maar de sneeuw zorgde er ook 

voor dat we 2 weken geleden met man en macht 

onze blaashal sneeuwvrij moesten maken. Nadat 

eerder dat weekend in Winterswijk en Wageningen 

al twee blaashallen onder de hevige sneeuwval wa-

ren bezweken hielden wij onze adem in! Ook onze 

blaashal was al enkele meters doorgezakt aan de 

kant van baan 9. Door het snelle optreden van vele 

vrijwilligers en de onderhoudsploeg is de blaashal 

sneeuwvrij gemaakt en is het verdere instorten 

voorkomen. Het is echt geweldig om te zien dat zo-

veel vrijwilligers er direct stonden om samen ervoor 

te zorgen dat de hal overeind bleef en de schade 

werd beperkt. Daarom nogmaals grote dank aan 

iedereen die hier aan bij heeft gedragen!  

  

‘Wild tennissers en padellers’ 
Doordat andere buitensporten nog niet mogelijk 

zijn en door de combinatie met het voorjaarsweer 

merken wij dat de tennis- en padelbanen zowel 

overdag als ’s avonds druk bezet zijn. Maar helaas 

constateren wij ook dat er overdag door niet-leden 

gebruik wordt gemaakt van onze banen, ofwel door 

‘wild tennissers en padellers’. Uiteraard is dit niet 

de bedoeling, maar wij kunnen dit niet helemaal 

voorkomen omdat het park voor iedereen toeganke-

lijk is. Op dit moment is het niet mogelijk voor niet-

leden om een tennisbaan te huren dus de tennisba-

nen zijn enkel beschikbaar voor leden. Daarom wil-

len wij graag iedereen verzoeken om elkaar aan te 

spreken als je ziet dat iemand gebruikt maakt van 

de banen en diegene geen lid is van onze vereni-

ging.  

  

Nieuwe website 

De afgelopen maanden zijn wij druk bezig geweest 

met het bouwen van een nieuwe website. Met trots 

kunnen wij melden dat onze nieuwe website deze 

week live is gegaan. Bekijk daarom nu snel onze 

nieuwe website via: www.quicktennis.nl! Via onze 

nieuwe website is het vanaf heden mogelijk om di-

rect een padelbaan te huren, je in te schrijven als 

lid en aan te melden voor trainingen. De komende 

periode zal de website nog verder ingericht worden 

met nieuwe foto’s!  

  

http://www.quicktennis.nl/
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Circulaire tennisbal 
Voor wie de nieuwe blauwgroene container op het 

park al heeft gespot en zich afvraagt waarom die 

daar staat… Sinds kort doen wij mee aan de lande-

lijke actie van Renewaball om gebruikte ballen in 

te zamelen en om van deze ballen nieuwe tennis-

ballen te maken. Die ballen heten Renewaball®. 

Het is een circulaire bal: hij is gemaakt van oude 

ballen, maar ook geschikt om te recyclen tot nieu-

we tennisballen. De Renewaball heeft een biolo-

gisch vilt (wol, katoen), waar dus geen polyester of 

nylon inzit. Je slaat er dus geen microplastics mee 

het milieu in. Daarnaast maakt Renewaball van die 

ingezamelde ballen bijvoorbeeld ook sportvloeren. 

  

Dus heb je nog versleten tennis- of padelballen, 

gooi deze dan niet weg maar gooi ze in onze con-

tainer! Het maakt niet uit van welk merk of hoe 

versleten ze zijn. Als de container vol zit dan wordt 

deze opgehaald en gebruikt als grondstof voor 

nieuwe tennisballen. In Nederland worden er jaar-

lijks circa 5,5 miljoen gebruikt! Tijd dus om onze 

oude tennisballen te hergebruiken, er nieuwe van 

te maken en verder te verduurzamen! 

  

Sponsorcommissie / Competitieleider 
Op de vorige oproep voor vrijwilligerswerk hebben 

wij een aantal aanmeldingen ontvangen waar wij 

zeer blij mee zijn! Hierdoor is er onder andere 

nieuw leven in de sponsorcommissie geblazen en 

kunnen we de administratieve taken verdelen over 

meer vrijwilligers. Maar wij zijn altijd op zoek naar 

meer vrijwilligers. Lijkt het je leuk om samen met 

ons de sponsorcommissie vanaf scratch weer op te 

bouwen, meld je dan aan via sponsoring@quick-

tennis.nl. Daarnaast zijn wij ook nog steeds op 

zoek naar een nieuwe competitieleider. Zonder 

competitieleider geen competitie! Mocht je geïnte-

resseerd zijn en/of vragen hebben over de taken 

van een competitieleider dan kun je contact op-

nemen met competitie@quicktennis.nl. Mocht je 

een andere functie, taak of op een andere manier 

bij willen dragen aan onze vereniging dan kun je 

altijd contact opnemen met voorzitter@quickten-

nis.nl.    
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