Nieuwsbrief januari 2022
Inschrijven (zomer)training
De wintertrainingen zijn nog in volle gang.
Door de avondlockdown van de afgelopen
periode gingen veel avondlessen niet door.
Toch zijn onze trainers erin geslaagd veel lessen op andere momenten (overdag, in het
weekend etc.) in te halen. Hierdoor gaat het
toch lukken om bijna iedereen het gewenste
aantal lessen te laten volgen.
Dank allemaal voor de creativiteit en exibiliteit!!
Vanaf nu kijken we ook alweer vooruit naar
het nieuwe zomerseizoen en is het tijd om je
op te geven voor komende zomertrainingen!
Maar let op:
▪ Heb je op dit moment wintertraining
en wil je ook in de zomer blijven trainen? Dan hoef je niets te doen. De
trainers informeren je aan het eind van

de wintertraining over de indeling van
de zomertraining. We proberen groep,
dag en tijdstip zoveel mogelijk gelijk te
houden.
▪ Heb je op dit moment wintertraining
maar wil je komende zomer niet meer
trainen?
Meldt je dan uiterlijk 15 februari 2022
af bij je trainer.
▪ Heb je op dit moment geen training
en wil je wel graag komende zomer
trainen?
Meldt je dan uiterlijk 15 februari 2022
aan via het inschrijfformulier op de
website van Quick Tennis en Padel: Inschrijven voor trainingen | Quick Tennis & Padel in Oldenzaal
LET OP:
De inschrijving sluit op 15 februari 2022

De afgelopen week zijn de padelbanen onder handen genomen door het bedrijf Silica Nova,
nadat eerst leden van de padelcommissie een poging hadden gedaan.
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De banen liggen er weer "als nieuw" bij, en er kan weer volop gepadelled worden.
Wel wordt gevraagd om na élke partij de banen te vegen : aan de buitenkant beginnen en in steeds kleiner
wordende cirkels naar het midden van de baan te werken. Daar moet de bezem worden opgetilt en aan de buitenkant tegen het hek aangezet.
Het zand dat er nu opligt is voldoende, maar dat moet nog door regen en zon "indalen".
Beide groundsmannen van Quick zullen wekelijks bekijken of er nog zand bij of af moet. Dus géén eigen initiatief op zand erbij of eraf te halen.
Je kunt wel melding maken van te veel of te weinig zand bij iemand van de padelcommissie.

Wij als padelspelers waren het niet gewend, maar na elke partij moet er, vanaf nu, gesleept worden

Kind-Ouder-Po ertjes Toernooi
Zaterdag 12 februari organiseren we het KindOuder-Po ertjes-Toernooi. Geef je snel op
door middel van deze link want vol = vol.

Voorjaarscompe

e

In april start de voorjaarscompe e. Dit voorjaar
doen maar liefst 88 kinderen verdeeld over 16 teams
mee aan de compe e.
Om de organisa e hiervoor rond te krijgen doen wij
een beroep op de hulp van ouders. We hebben ouders nodig op de compe espeeldagen. O.a. als ondersteuning van de Compe eleiders op het park en
als aanvoerder van een team.
Wil je je steentje bijdragen stuur dan een mail naar
jeugd@quicktennis.nl. Alle hulp is welkom!
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Clubvesten Quick Tennis & Padel
Er zijn al veel jeugdleden te zien met het clubvest van Quick Tennis &
Padel. De vesten worden met veel plezier gedragen bij de compe e
en de trainingen. Daarnaast ziet het erg mooi uit als complete teams
deze vesten dragen. Zoals eerder in de nieuwsbrief beschreven willen
we iedereen, zowel de jeugdleden als de volwassen leden, de mogelijkheid geven om het vest te bestellen.
Het vest is te bestellen in de volgende maten:
Kindermaten: 128-140-152-164 (kosten €32,50)
Het vest is te bestellen in de volgende maten:
Kindermaten: 128-140-152-164 (kosten €32,50)
Damesmaten: XS-S-M-L-XL (kosten €35,- voor jeugdleden en €40,voor volwassen leden)
Unisex/heren: XS-S-M-L-XL (kosten €35,- voor jeugdleden en €40,voor volwassen leden)
In verband met extra sponsoring voor de jeugdleden zijn de vesten voor de jeugdleden €5,- goedkoper.

Prijzen zijn inclusief het logo van Quick-Tennis en 't Hoen op de mouw en een kor ngsbon van €10,- van
't Hoen in Enschede.
Wil je graag eerst passen? De vesten liggen in de winkel bij ’t Hoen in Enschede. Het is natuurlijk ook
mogelijk om het vest van iemand anders te passen. Er lopen al veel jeugd- en volwassen leden rond
met het vest.
Het vest is tot uiterlijk 1 maart te bestellen door te mailen naar jeugd@quicktennis.nl.

Wat staat er de komende jd op de planning…
12 februari

Kind-Ouder-Po ertjestoernooi

Maart

Informa eavond ouders jeugdcompe

April

start voorjaarscompe

e

e

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….
QuickTennis & Padél
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