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Nieuwsbrief QuickTennis & Padèl / Tenniscentrum Oldenzaal

Beste leden van QuickTennis & Padèl,


En het blijft maar stil op ons park. Getennist kan er gelukkig nog wel in de hal. Daarvoor geldt een 
aangepast tarief van € 12,00 per uur/per baan. Dat zal zo blijven tot alle gravelbanen gerenoveerd 
zijn.


Tennissen mag dan nog wèl kunnen, de kantine is nog steeds dicht. En het ziet er niet naar uit dat 
deze binnenkort de deur weer open mag zetten.


Eem vervelende bijkomstigheid is het feit dat de drankvoorraad, die heel optimistisch is ingekocht 
voor de uitgestelde Voorjaarscompetitie en de daar op te volgen Najaarscompetitie, tegen de 
houdbaarheidsdatum aanloopt. Reden om een aantal producten, evenals in het voorjaar, weer 
aan jullie aan te bieden tegen inkoopprijs of zelfs tegen statiegeld. 

In de loop van de komende week zul je op de website van het Tenniscentrum Oldenzaal de 
bestelpagina vinden. 


Over de houdbaarheidsdatum schrijft het Voedingscentrum dit: 
THT-datum 
THT staat voor 'Ten minste Houdbaar Tot'. Een THT-datum staat op voedingsmiddelen die niet 
snel bederven. Na deze datum kan de kwaliteit, zoals de smaak, geur of kleur van het product, 
achteruitgaan. Je kunt het vaak nog wel zonder gevaar eten. De fabrikant garandeert tot de THT 
datum een smaakvol product.  

November 2020

Van het Jeugdbestuur 
Hoewel sinterklaas nog maar net in het land is, moeten de 
jeugdleden nu alweer worden ingeschreven voor de voor-
jaarscompetitie 2021.  
Denkt iedereen eraan dit uiterlijk 2 december te doen? 
Inschrijving kan via het formulier dat per mail is toege-
stuurd.  
Dat de jeugdleden mooie partijen kunnen spelen, hebben 
we de afgelopen weken tijdens een aantal ‘racketmix-uur-

tjes’ in de hal kunnen zien. Lekker fanatiek en vol enthousiasme! Daar willen we tij-
dens de voorjaarscompetitie graag meer van zien!   
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Voor wie is deze welgemeende wens?  

Vandaag, zaterdag 28 november is 
Rob ter Weeme, wie kent hem niet!! 
60! Jaar geworden maar nog altijd 
jong en wild aantrekkelijk. 

Rob, van harte gefeliciteerd namens 
iedereen die zich verbonden voelt 
met onze mooie club. Niet alleen 60 
jaar oud maar ook al 21 jaar trainer 
bij onze club,  

We hopen en gaan er vanuit dat hij nog lang bij ons zal trainen...

Een woord van dank. 
De trainers van onze club willen bij 
deze de senioren die training van 
hen hebben bedanken. Bedanken 
voor hun begrip en bereidwilligheid 
om te willen trainen bij Kardoes in 
De Lutte. Ook bedanken zij het 
Bestuur en Groundsman van Kardoes 
dat zij de banen beschikbaar 
hebben gesteld en hebben 
geprepareerd. Nogmaals dank.

Beste aanvoerders,

Iedereen kan zich weer inschrijven voor de Voorjaarscompetitie 2021.
Doe dit uiterlijk 31 december 2020 en zorg ervoor dat het inschrijfformulier
volledig is ingevuld.   
Lees verder op de volgende pagina…
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Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden verwerkt!

Voor meer informatie kijk op de site van de KNLTB:
https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/competitie/senioren/voorjaarscompetitie/

Mochten er teams zijn die deel willen nemen aan de Zomercompetitie 2021, laat het even weten.
De inschrijving volgt begin 2021. Voor meer informatie kijk op de site van de KNLTB:
https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/competitie/senioren/zomeravondcompetitie/

Laten we hopen dat wij in het voorjaar 'gewoon' kunnen tennissen!

Zijn er nog vragen dan hoor ik dit graag.

Groeten,

Tom Ziemerink

Ga voor een overzicht van de verschillende competitie’s, speeldagen en inschrijfformulier naar de 
website van QuickTennis. Klik daarvoor hier.
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