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Nieuwsbrief juli 2021

Jammer, maar niets aan te 
doen…

Het was allemaal zo mooi gepland en ge-

regeld; De toplaag van de banen 9 tot en 
met 12 zou in september vervangen 
worden.  
Maar.. deze week liet de leverancier we-

ten dat vanwege leveringsproblemen van 
grondstoffen de mat niet vòòr 1 oktober 
gelegd zou kunnen worden. En daarna 
kan het niet meer omdat dan de hal er 
weer op staat. Dit betekent zeker geen 
afstel maar slechts uitstel tot het volgen-

de voorjaar.

Dringend verzoek aan alle leden! 

Wil je je gereserveerde baan annuleren als je toch niet in de gelegenheid bent om te komen spe-

len. Het komt te vaak voor dat een baan vrij is terwijl in het reserveringssysteem die baan als ge-

reserveerd staat. 

Annuleren doe je ook gewoon in de app. Selecteer je reservering en klik op verwijderen! 

Met dank voor je medewerking.

Statiegeld op plastic flesjes. 
Vanaf 1 juli 2021 zit er op plastic drankflesjes € 0,15 
statiegeld. Dat statiegeld zal de leverancier dan ook in 
rekening brenger. 
Dit betekent voor onze kantine dat de flesjes Aquarius 
€ 0,15 duurder zouden moeten worden! Maar…. net 
als met de gewone drankflesjes gaan we dat statiegeld 
niet innen en dus de prijs niet aanpassen. 

Wat we wèl graag willen is dat jullie de flesjes niet 
meer in de prullenbak gooien maar aan de bar inleve-

ren. Wij zamelen de flesjes in en leveren ze gewoon 
bij de leverancier weer in. Die betaalt ons vervolgens 
het statiegeld weer uit.  
Dus… geen plastic flesjes meer in de prullenbak. Ze 
zijn voor ons geld waard.

https://statiegeldnederland.nl/landingspagina-consument/


   Nieuwsbrief                                                                                                                                                                    Pagina  van 2 3       QuickTennis & Padél     

• Nieuwe leenrackets zijn in de krat gelegd ach-
ter/onder de bar. Behandel ze a.u.b. met zorg. 
Het blijkt n.l. dat deze rackets nogal snel schade 
oplopen! 

• Voor alle nieuwe padellers ( lid sinds jan 2021 
tot  juni 2021) is er op vrijdag 18 juni een padel-
toernooi geweest. Er waren 16 deelnemers, en 
we hebben maar 1 x hoeven schuilen voor een 
regenbui. Het was een geslaagde en gezellige 
avond. 

• Het voor juli geplande Wein und Weizen Toer-
nooi is vanwege te weinig aanmeldingen komen 
te vervallen. In september/ oktober wordt een 
nieuwe poging ondernomen om het toernooi 
dan ( eindelijk) wel door te laten gaan. 

• Vanaf nu kan iedereen ( leden en niet-leden) 
zich opgeven voor een padeltoernooi dat geor-
ganiseerd wordt door FC Noaber. Duur: vanaf 
maandag 23 augustus tot en met vrijdag 27 au-
gustus worden de poulewedstrijden gespeeld, 
en op zaterdag 28 augustus worden de finales 
gespeeld. Speelbjden zijn door de week van 

17.00 uur tot 23.00 uur . Op zaterdag zijn de  
speelbjden vanaf 10.00 uur. Er zijn 2 categorie-
ën: Beginner en Gevorderde, je moet je met 2-
tallen opgeven. Inschrijfgeld 15 euro per team. 
AANMELDEN VIA DE SITE : FCNOABER.NL 
 
Er zijn al 20 tweetallen die zich voor dit toernooi 
hebben opgegeven, dus het gaat zeker door! 

• De groei van het aantal padelleden gaat gestaag 
door. Meerdere leden hebben aangegeven dat 
één uur Padel spelen niet genoeg is. De padel-
commissie heej besloten dat vanaf heden op 
baan 7 A,  1 ½ uur kan worden gereserveerd 
mits je 4 personen in het systeem invult. Wij als 
commissie gaan monitoren of alle padelleden 
een baan kunnen blijven vastleggen op bjden 
die zij willen.  
Als je vaak ( meer dan 3 x ) een baan hebt willen 
reserveren en het is je 2 dagen voor die bjd niet 
gelukt, wil je dit dan melden bij een van de le-
den van de Padelcommissie ( Susanne Arts, Flo-
ris Goossen, Pim Kersbng, Roland Slot, Marc 
Derkmann, Marc Lankamp of Hans Hüsken)

Koffieautomaat in de kantine


Door de lange stilstand vanwege Corona heeft de grote koffieautomaat het be-

geven. De machine was al redelijk op leeftijd en zonder al te hoge kosten niet 
meer te repareren. 
En ook hier, vanwege leveringsproblemen van de nieuw machine is “de wacht-

tijd langer dan u van ons gewend bent…”. 

Maar.. als die automaat er de komende maand dan ook staat hebben we weer 
een mooie machine met koffie van echte bonen. En, nog mooier, betaling heel 
simpel door je pinpas of telefoon er tegen aan te houden. Het gevoel dat je je 
geld in een gokautomaat gooide is dan voorbij! (Het kwam nog wel eens voor 

dat door een storing je er wel geld in gooide maar geen koffie kreeg😞 )



   Nieuwsbrief                                                                                                                                                                    Pagina  van 3 3       QuickTennis & Padél     

Jeugdtoernooi 
Wil je in het eerste weekend van september nog even oefenen voor de najaarscom-
pebbe dan kun je je opgeven voor het jeugdtoernooi in Albergen van 3 t/m5 sep-
tember. Inschrijven kan via toernooi.nl tot en met 29 augustus.nl. 

Jeugdkamp t/m 14 jaar 
De opgave voor het jeugdkamp in het weekend van 28 & 29 augustus is inmiddels 
gesloten. Er hebben zich 37 kinderen aangemeld. Het belooj een sporbef en gezellig 
kamp te worden. Meer informabe voor de deelnemers en ouders volgt half augustus.  

ROGG Tennistrainingskamp 
In de zomervakanbe organiseren Rob ter Weeme en Ben Hassing een tennistraining-
kamp bij LTC Losser voor alle jeugd t/m 17 jaar. Voor informabe of aanmelden kun je 
mailen met Ben Hassing, hassingsport@hotmail.com. Aanmelden voor het kamp van 

16 t/m 18 augustus kan tot en met 3 augustus.  

Wat staat er de komende ?jd allemaal op de planning… 

16 t/m 18 augustus ROGG Tennis trainingskamp 

28 & 29 augustus Jeugdkamp t/m 14 jaar 

1 september  Informabeavond ouders jeugdcompebbe 

12 september  Start najaarscompebbe

Pre-compe??e toernooiavond op vrijdag 27 augustus 

Wil jij met jouw team alvast een avondje oefenen voordat de compebbe in september begint? Doe dan op vrijdag 
27 augustus mee aan de interne pre-compebbe toernooiavond! 

Op vrijdag 27 augustus organiseert Quick Tennis & Padel een team-toernooiavond met gezellige barbecue. Je neemt 
het met jouw team op tegen een ander team. Avankelijk van het aantal inschrijvingen en spelers speel je dus een 
aantal wedstrijden (dubbel én enkel) met jouw team tegen een ander team, net zoals je straks met de compebbe 
doet. Bereid je goed voor op de compebbe en kom meespelen! 

In het kort 
Wat: pre-compebbe toernooiavond met BBQ 
Wanneer: vrijdag 27 augustus vanaf 18:00 uur  
Waar: Quick Tennis & Padel 
Kosten: toernooi en BBQ grabs, drankjes voor eigen rekening 

Meld je vóór 22 augustus aan via acbviteiten@quicktennis.nl onder vermelding van jouw teamnaam en het aantal 
spelers. Heb je vragen? Neem dan contact op via acbviteiten@quicktennis.nl. 
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