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Nieuwsbrief september 2021

De lucht- of blaashal.  

Per 4 oktober is de luchthal weer in gebruik. (vanaf 18:00 uur ’s avonds) 

Omdat we in de afgelopen maanden veel nieuwe leden hebben gekregen is het goed het volgende 
nog eens weer onder de aandacht te brengen. 

Het tennissen in de hal is alleen toegestaan als je daarvoor een baan hebt gehuurd. Dat geldt dus 
ook voor leden van onze vereniging.  

Een baan huren kan voor een enkel uurtje maar ook voor een heel winterseizoen. Meer informatie 
daarover vind je op de website van de Stichting Tenniscentrum Oldenzaal, de eigenaar van de hal. 
Klik hier om naar die site te gaan.  
  
Om te zien welke baan vrij is of je wilt een baan reserveren kun je ook direct naar de reserveringssi-
te gaan. Klik daarvoor hier. 
Let op!! Reserveren kan alleen daar. Niet in de ClubApp. 

Zoals je hier ziet vergt de opbouw inderdaad vele handjes!!

https://www.tenniscentrumoldenzaal.nl/opbouw-luchthal-2/
https://tco.baanhuur.nl
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Circulaire tennisbal  

Sinds kort doen wij mee aan de landelijke 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 ge-
schikt om te recyclen tot nieuwe tennisballen.  
De Renewaball heeft een biologisch vilt (wol, ka-
toen), waar dus geen polyester of nylon inzit. Je slaat 
er dus geen microplastics mee het milieu in. Daar-
naast 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 ver-
sleten ze zijn.  

Als de container vol zit dan wordt deze opgehaald 
en gebruikt als grondstof voor nieuwe tennisballen. 
In Nederland worden er jaarlijks circa 5,5 miljoen 
gebruikt! Tijd dus om onze oude tennisballen te her-
gebruiken, er nieuwe van te maken en verder te ver-
duurzamen!  

De container staat in de hal!!

Competitie

De padelcompetitie is in volle gang. Quick Padel speelt hierin mee met 4 teams; 3 op de vrijdagavon-

den en één team op de zondag. Misschien is een keertje komen kijken een goed idee? 
De padelcompetitie duurt tot het weekend van 29, 30 en 31 oktober. 

Oldenzaalse Basisscholen padel kampioenschappen

 In het weekend van zaterdag 9 oktober en zondag 10 oktober zijn er vanaf 14.00 uur de Olden-
zaalse Basisscholen Padel Kampioenschappen op onze banen.
Opgeven van kinderen uit groep 7 of 8 kan t/m donderdag 7 oktober 12.00 uur. Om aan te melden 
ga naar: padeltoernooi@quicktennis.nl

Padel leenrackets 

Omdat er steeds rackets kapot geslagen worden, heeft de padelcommissie besloten dat de leen-
rackets alleen nog te gebruiken zijn tijdens activiteiten die de club zélf organiseert. Zoals toernooi-
en, inloopavonden, clinics of proeftrainingen.
Voor vrij spelen of tijdens verhuur van banen moet men dus zorgen voor eigen rackets en ballen.

Banen slepen

Nog niet iedereen doet het, maar OOK DE PADELBANEN MOETEN NA ELKE KEER SPELEN 
GEVEEGD WORDEN.
Vanaf de zijkanten naar het midden van het speelveld, dus telkens dwars over de baan.

De Padelcommissie. 

mailto:padeltoernooi@quicktennis.nl
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Hoe moest het ook alweer, een bardienst inplannen?? 

Een korte handleiding: (mèèr is ook niet nodig!) 

- Open de ClubApp 

- Klik onderaan in het scherm op “Club" 

- Klik bovenaan in het scherm op “Diensten" 

- Klik op een datum met beschikbare diensten 

- Klik op een regel met de tekst “Bardienst" 

- Klik op “Inschrijven” 

Zo simpel? Ja. Dus…. 

Gedurende het winterseizoen zal de kantine weer op alle werkdagen ’s avonds geopend zijn. 
Dat wil zeggen… als zich mensen aanmelden voor een bardienst. Het open zijn van de kanti-
ne is erg belangrijk. De omzet ervan bepaalt, indirect, ook de hoogte van je contributie. 
Dus… 

Je lege Aquarius-
f lesje, met dop, dus 
niet meer in de 
prullenbak maar in 
de daarvoor be-
stemde container 
in de hal.  

“Statiegeld" suggereert dat je voor het inleveren van je flesje geld terug zou moeten krij-
gen. Dat zou zo zijn, als je dat ook zou hebben betaald. Wij hebben er voor gekozen de prijs 
van een flesje niet te verhogen met € 0,15. Dat zou een enorme, ongewenste, stroom van 
toch weer contant geld met zich meebrengen. Niet betalen, dus ook niets terugkrijgen.  
 
De ingezamelde flesjes gaan terug naar de groothandel. Uiteraard hebben zij de prijs wèl 
aangepast.  Na ontvangst van de flesjes ontvangen wij voor onbeschadigde exemplaren dat 
statiegeld terug. Dus… niet meer in de prullenbak maar in de container.
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De compebbe is inmiddels in volle gang. We vinden het geweldig om te zien hoe de kinderen genieten van 
het tennisspel! Er wordt met veel plezier en sporbviteit gespeeld. 
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Tijdens de compeBBe-
dagen is er alBjd volop 
vers fruit voor de 
jeugd.  
Dankzij sponsoring van 
Albert Heijn geniet de 
jeugd wekelijks van 
deze gezonde lekkernij.  

Bedankt  
Albert Heijn!!!! 

En over Corona zeggen we dit keer 
maar eens niets. 

Tot over een maand.

Rabo ClubSupport 

Vanaf 4 oktober start de Rabo ClubSupport ac6e weer.  
Bankier jij bij de Rabobank? Breng dan vanaf 4 oktober je stem uit op onze vereniging!  
Door te stemmen op onze vereniging ontvangt onze vereniging een financiële bijdrage van de Rabobank. 
Dus hoe meer stemmen, hoe beter voor onze vereniging!  
 
Het doel voor dit jaar zijn nieuwe trainingsmaterialen voor de jeugd.  

Stem nu direct in de Rabo App 
of online op: 
 
rabobank.nl/clubsupport 
  

Nagekomen bericht!

http://rabobank.nl/clubsupport

