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VAN DE REDACTIE
Hierbij presenteren wij u de nieuwe Tennisbundel.
Alweer de elfde digitale editie.
In het inhoudsoverzicht ziet u de items.
We hebben diverse malen ingespeeld op de
“Nieuwsbrief week 10 2018”, die u rond 7 maart
ontvangen hebt.
Bij Mededelingen van het Bestuur treft u een
correctie aan op een onderdeel hieruit, nl. op
“Verslag ALV TC Bunde d.d. 25 januari 2018.
Wij wensen u veel plezier met deze Bundel,
prettige paasdagen en een sportief nieuw seizoen.

Alvast een impressie van de Vrijwilligersavond
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VAN DE VOORZITTER
Beste leden,
Waarschijnlijk hebben jullie het op de één of andere manier inmiddels wel vernomen of misschien wel
buiten gezien: 4 kunstgrasbanen worden vervangen door Smash court.
Eindelijk is het zover !! De gemeenteraad heeft in februari het besluit genomen dat onze banen 3/4 en
7/8 vervangen mogen worden. Ook worden baan 1 en 2 gereinigd zodat deze weer een paar jaar mee
kunnen. Het zal duidelijk zijn dat we hier als bestuur erg blij mee zijn; we hebben hier met zijn allen
de afgelopen jaren hard aan getrokken en hiervoor was veel overleg met de gemeente noodzakelijk.
Als klap op de vuurpijl wordt de verkeersituatie op het hele Heiveld ook tegelijkertijd aangepakt. Dit
betekent dat we straks nieuwe parkeerplaatsen en over een gedeelte van het complex een fietspad gaan
krijgen. Ook dit zijn maatregelen waar we, samen met onze collega-verenigingen op het Heiveld, de
afgelopen jaren hard aan hebben getrokken.
Er wordt nu buiten hard gewerkt en ik hoop dat de werkzaamheden, zowel de banen als de verkeersituatie, op 1 april klaar zijn, zodat we met een geheel nieuwe uitstraling de voorjaarscompetitie
kunnen gaan starten. Uiteraard is dit wel afhankelijk van de weersomstandigheden en we kunnen er
nu nog niet 100% zeker van zijn dat ook echt alles op 1 april gereed is.
Nieuwe banen betekenen een positieve ontwikkeling voor de korte termijn, maar ook de uitspraak van
de gemeenteraad dat men TC Bunde als het toekomstige Tenniscourt van de hele gemeente ziet, betekent dat we ook de toekomst op de langere termijn met vertrouwen tegemoet kunnen zien.
Uiteraard ga ik ervan uit dat we dit de komende maanden ook terug gaan zien op de banen; zo
beginnen we eind maart en begin april met de openingstoernooien, start de voorjaarscompetitie begin
april en starten ook de lessen van Ricardo Hagedoorn weer. Ricardo die overigens dit jaar exclusief
verbonden is aan TC Bunde en die je ook regelmatig zal aantreffen bij activiteiten voor vooral de
jeugd.
Binnenkort gaat trouwens onze vernieuwde website ook live; alle activiteiten en andere clubzaken
zullen hierop worden aangekondigd.
Ik wens iedereen een heel mooi en zonnig voorjaar,
Met sportieve groet,
Serge van Dellen, voorzitter

BAANBEZETTING VOORJAARSCOMPETITIE 2018
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U bent van harte welkom in ons clubhuis om 18.30 uur.
De kosten voor leden zijn 10 euro en voor jeugdleden
onder de 12 jaar 5 euro.
Niet-leden zijn ook van harte welkom. De kosten voor
personen vanaf 12 jaar zijn 12 euro en voor kinderen
onder de 12 jaar 6 euro.

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

RECTIFICATIE notulen Jaarvergadering 2018
Helaas is er een fout geslopen in de
notulen van de jaarvergadering van
25 januari 2018 en is de naam van
de hoofdredacteur van de Tennisbundel, Toon van Alphen, vergeten.

U dient zich vooraf aan te melden per mail bij:
secretariaat@tcbunde.nl
Dit wordt de derde keer dat er een maaltijd onder dit
motto plaatsvindt.
De eerste was bij de Algemene Ledenvergadering op 25
januari (zie het verslag hiervan elders in deze Bundel),
de tweede op 22 februari. Hieronder ziet u een impressie
van de laatstgenoemde:

Excuses, Toon, en heel erg bedankt voor al je inzet voor
de Bundel!

WERKZAAMHEDEN AAN BANEN
(Mededeling ook op website)
Momenteel vinden er werkzaamheden plaats waarbij de
kunstgras banen worden vervangen door Smashcourt.
Hierdoor kan er overlast ontstaan en/of zijn er banen niet
beschikbaar.

Uit Nieuwsbrief week 10:
LEDENPARTICIPATIE
In 2018 wordt er door het bestuur
sterk ingezet op ledenparticipatie.
We hebben meer vrijwilligers nodig
om alle taken bij TC Bunde gedaan te
krijgen!
"Op 22 februari 2018 genoten 28 mensen van een
heerlijke Italiaanse maaltijd bij Eten wat de pot schaft.
Chef Rob Stallenberg maakt een cannolli en als toetje
was er zelfgemaakte tiramisu!"

Daarom doen wij een dringend beroep op alle leden om
zich (minimaal) 1x per jaar in te zetten voor de
vereniging. Wij willen niet uw 15 euro vrijwilligersbijdrage, wij hebben echt héél hard extra handen nodig!!

TWEE APRIL
 PAASEITOERNOOI
 OFFICIËLE OPENING GERENOVEERDE
BANEN

Hopelijk verschijnt deze Bundel op
tijd om u te herinneren aan deze
activiteit, reeds aangekondigd in de
vorige Tennisbundel en de Nieuwsbrief van begin maart (en zijn de
banen op tijd klaar!).
De inmiddels aangepaste informatie treft u elders aan in deze Bundel.

Per mail zullen wij u informeren met een lijst van
werkzaamheden met data en tijden hoe en wanneer u
kunt helpen. Ook kunt u persoonlijk benaderd worden
met een hulpvraag.
Hopelijk hebben jullie er begrip voor dat in een
vereniging iedereen zijn steentje bij moet dragen!
ACTIVITEIT:
ETEN WAT DE POT SCHAFT 29 MAART
Op 29 maart komen
Munzer en Marwa, een
Syrisch echtpaar, dat met
hun gezin gevlucht is voor
de oorlog, koken bij “Eten
wat de pot schaft.”
Komt u gezellig een hapje
mee eten en proeven van
deze Syrische gerechten?

Onderdeel van dit gebeuren is de officiële opening van
de vernieuwde banen om 10.30 uur door de wethouder
en een demonstratiepartij van onze trainer Ricardo Hagedoorn tegen Yannick Zenden.
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TC BUNDE GAAT VERDER MET
DE DIGITALISERING!

We zijn benieuwd welke andere toepassingen men nog
kan verzinnen…..

Zoals in de laatste Tennisbundel al aangegeven zou het
in de kantine aanwezige beeldscherm naast de schuifpui
breder in gezet worden. Dit was tot nu toe niet mogelijk
en veelal was er alleen een zwart beeld te zien.
Daarom is er in de afgelopen periode hard gewerkt om
een aantal grotere en kleinere technische hobbels als ook
organisatorische problemen te overwinnen. Te denken is
bijvoorbeeld aan hoe krijgen we een bekabelde internetverbinding naar de TV toe en hoe gaan we daar beeld op
tonen?

Alvast bedankt voor een eventuele bijdrage!
Groet,
John Leenders, Redactiecommissie

Het eindresultaat is daarvan nu zichtbaar in de vorm van
een TV die nu niet meer altijd uit staat. In plaats daarvan
zal deze van 10:00 voormiddag tot 22:00 ‘s avonds aangaan in combinatie met een mooi kleine noviteitje: een
Raspberry PI 3B. Dit kleine wonder der techniek is iets
kleiner maar wel dikker dan een mobiele telefoon maar
wel een volwaardige computer (server) met HDMI aansluiting. Deze HDMI wordt gebruikt om op de TV ter
zake doende informatie te tonen.
Wat kan men zoal aan informatie verwachten?
Hierbij kan men denken bijvoorbeeld op een competitieavond aan de baanindeling, lees: welke teams tegen welke andere teams en welke banen zijn daarvoor aangewezen. Ook kan bijvoorbeeld gedurende de (hopelijk vele)
onderlinge gezellige toernooien (een) wedstrijdindeling(en) worden weergegeven.
Er kan worden getoond of de banen zoals nu, op het
moment dat ik dit stukje schrijf niet bespeelbaar zijn
(door winterse omstandigheden en/of opdooi) of in het
andere geval door onderhoud aan de banen.
Het bestuur zou er verder gebruik van kunnen maken om
mededelingen te tonen mocht dat nodig zijn.
En natuurlijk ‘last but not least’ is er ook aan onze sponsoren gedacht: indien gewenst kan een sponsor zijn logo,
actie en reclames zichtbaar maken voor onze leden.

Het kleine wonder der techniek:

Kortom de inzetbaarheid van de TV is legio.
Het systeem werkt autonoom en kan door een aantal
mensen binnen de vereniging op afstand aangepast en
beheerd worden!
Indien er ideeën zijn voor het gebruik van het scherm,
de te tonen inhoud of een uitbreiding van mogelijkheden,
aarzel niet maar neem dan contact op met Martin Jacobs
(sponsorcommissie), een van de leden van de redactiecommissie of het bestuur via de bekende wegen.
We zullen dan een luisterend oor bieden (of bij email
een lezend oog
) en bekijken of een en ander binnen/tot de mogelijkheden behoort!
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VAN DE SPONSORCOMMISSIE

VAN DE LEDENADMINISTRATRICE

JEUGDSPORTFONDS EN JEUGDCULTUURFONDS

Nieuwe leden
september 2017 tot en met februari 2018

Zoals wellicht bekend, komen de voorzitters van de verenigingen op locatie Heiveld regelmatig bij elkaar.
Doel van deze bijeenkomsten is om te bekijken op welke
gebieden er samenwerking mogelijk is. Enerzijds om
van elkaars ervaringen te leren en anderzijds om te bekijken welk financieel voordeel er te behalen is.
Naast dit voorzittersoverleg, waarin zaken van algemene
aard worden opgepakt, zijn een aantal afgevaardigden
van de Heiveld verenigingen in gesprek over het opzetten van een samenwerkingsverband met als doel de ondersteuning van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.
Op dit moment zitten we in de fase waarin wordt bekeken hoe we gezamenlijk sponsoren voor dit doel kunnen
werven, op welke wijze we dit samenwerkingsverband
onder de aandacht gaan brengen en met name hoe de
sponsorgelden besteed gaan worden. De doelstelling is
om na de zomervakantie van start te gaan.
Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen hieromtrent.

Voor meer info over beide fondsen zie
https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/limburg en
https://www.jeugdcultuurfonds.nl

JUNIOREN

SENIOREN

Rafael Boutelje

Pawel Barwinski

Tobias Bonus

Tom Bastiaens

Fer Claessens

Anuscka Dekkers

Liv Conen

Cor Dekkers

Stan Deckers

Francois Devens

Rens Dekkers

Susanne Devens

Domino Janssens

Marjo Disch

Lisa Janssens

Marjolein Disch

Enzo Janssens

Nienke Franken

Quincy Palm

Femke Franken

Anniek Ramakers

Frederique Fraats

Milan Slangen

Yannick Jacobs
Frank Janssens
Danielle Lemmens
Bart Meijerink
Lisette Meijerink
Jeroen Meijerink
Susanne Ortmans
Gonda Slangen
Werner Vanoppen

TENNIS

Luc Verburgh
Renee Verburgh
Stef de Win
Denise de Win
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Uit:
Gemeente Meerssen houdt u op de hoogte

Tijdelijke afsluitingen
Tijdens de werkzaamheden is de rijweg in de-

(nieuwsbrief van 2 maart 2018,
no-reply@meerssen.nl)

len afgesloten. U kunt niet parkeren waar de
werkzaamheden plaatsen. Laeven Infra pro-

SPORT- EN RECREATIECOMPLEX HEIVELD

beert overlast zoveel mogelijk te beperken. De

Verbeteren parkeerplaatsen sport- en recreatiecomplex Heiveld

complexen blijven tijdens de werkzaamheden

Publicatiedatum: 02 maart 2018 10.45 uur

Ook de hulpdiensten hebben in nood gewoon

voor voetgangers en fietsers altijd bereikbaar.
toegang.
Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
E-mail: info@meerssen.nl

De gemeente Meerssen start maandag 5 maart
2018 met het verbeteren van de parkeerplaatsen bij sport- en recreatiecomplex Heiveld in
Bunde.
Welke werkzaamheden worden er verricht?
 Het opbreken van de bestaande
verhardingen
 Grond- en rioleringswerkzaamheden
 Aanbrengen van element- en asfaltverhardingen
 Beplantingswerkzaamheden
Boven (kant Scouting) en onder (kant Voetbal,
achter de reeds ontgrasde baan 7+8) ziet u
“Het werk in uitvoering”!

Wanneer worden deze werkzaamheden
verricht?
Laeven Infra start op maandag 5 maart met de
werkzaamheden. De werkzaamheden duren
naar verwachting tot einde week 19 (18 mei),
afhankelijk van het weer. Bezoekers voor het
sport- en recreatiecomplex Heiveld worden
verzocht tijdelijk gebruik te maken van de parkeervoorzieningen aan de Kloosterweg 5-9
(voormalig gemeentelager).
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Renovatie tennisbanen in
volle gang
(Publicatie van Gemeente Meerssen)
Publicatiedatum: 15 maart 2018 12.45 uur

Op 1 februari besloot de gemeenteraad van
Meerssen om vier tennisbanen in Bunde en twee
tennisbanen in Geulle te renoveren.

Na dit besluit is op hoge snelheid gewerkt om dit
nog voor de competitiestart mogelijk te maken.

Wethouder Berry Van Rijswijk bracht woensdag 14 maart 2018 een bezoek aan het
tennispark van Bunde waar op dat moment hard gewerkt werd aan onder andere de
bestrating rond de tennisbanen. Naar verwachting rollen we volgende week de
nieuwe matten uit. Hierna kan de rest van de werkzaamheden plaatsvinden. Op dit
moment loopt alles nog volgens planning en kunnen de tennisbanen begin april
geopend worden.
Een woord van dank aan de aannemer, begeleiders van de werkzaamheden en
vrijwilligers van de verenigingen voor de goede samenwerking!
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DE VERNIEUWING VAN DE BANEN
Is gestart op 5 maart en is op dit moment nog in volle
gang. We kunnen u alleen een tussentijds en voorlopig
verslagje hiervan geven van één pagina.
Maar het zal t.z.t. ongetwijfeld vervolgd worden!
Hieronder ziet u de banen 3+4 van hun gras ontdaan
en de verzameling grasmatten op de parkeerplaats

Hierboven een van de vele drooggelegde drainageputten.
Hieronder hoe een begin gemaakt is met de vernieuwing
van de hekken, hier reeds van het gaas ontdaan, rond de
banen:

Hieronder ziet u hoe de vakkundig ingedraaide vrachtwagen door de redelijk smalle schuifpoort de rollen
optakelt om ze af te voeren:

Ook de paden worden vernieuwd; hier is het begin ervan
te zien bij baan 7+8:
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WIST U DAT…
 Ondanks de opwarming van de aarde de volgende
sneue mededeling op onze onvolprezen website een
deel van de afgelopen tijd de allweather-tennisliefhebbers danig dwarsgezeten heeft?
Wegens opdooi / winterse omstandigheden
zijn ALLE banen gesloten (vanaf 26/2/2018)
Opdooi houdt in dat de ondergrond door dooi te zacht (de mat
gaat "drijven") wordt om op te
spelen. Nadat de vorst uit de
grond is moeten de banen eerst
gewalst worden voordat erop gespeeld kan worden.
Op deze site wordt vermeld wanneer de banen weer open zijn om
te spelen. Kijk dus regelmatig op de site!

Hieronder plaatsen we dan ook maar meteen een recente
foto van het gebeuren:

 Herinnert u zich nog de volgende passage uit de
vorige Tennisbundel in het verslag van het
Herenavond Kerstdiner?

 Helma Poncin al geruime tijd de (vuile) was verzorgt
voor T.C. Bunde?
Hieronder ziet u haar bezig met de inzameling van de
ervoor in aanmerking komende goederen:

 Er ook weer enige vorm van vandalisme (tenzij er een
andere oorzaak was) bij TC Bunde te melden valt?
Het betreft de spotlight bij de hoofdingang waarvan het
glaswerk beschadigd is:

Guido hield een toespraak (zie
volgende pagina) waaruit de
enorme waardering voor onze koks
sprak. En het had hare majesteit
weer eens behaagd om dit jaar hun
prestaties te belonen met een extra
ster. Inmiddels de derde! Luid
applaus!

Op de volgende pagina ziet u hoe Guido het bijgewerkte
bord met de toegevoegde ster terug bezorgt en showt aan
het volk:
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Dit proces wil ik graag continueren en uitbreiden.

INTRODUCTIE VAN
ONZE “NIEUWE TRAINER”

Uiteraard zijn naast de jeugdleden de huidige senioren
leden ook ontzettend belangrijk. Het accent ligt bij deze
groep wat mij betreft bij een stuk binding met de club.
Ook voor de senioren wil ik in 2018 dingen bedenken
waardoor de club nog levendiger wordt.

In de Nieuwsbrief week 10 las u o.a. het volgende:
Afgelopen jaar werden de trainingen verzorgd door Ricardo Hagedoorn en Marc Gilissen. Zij deden dit in
dienst van Tennis Time Academy.
Vanaf 2018 gaat Ricardo als zelfstandige de trainingen
verzorgen. Marc stopt bij TC Bunde en gaat uitsluitend
trainen bij SLTC.

Ik hoop jullie snel op onze mooie nieuwe banen te zien!
Met sportieve groet,
Ricardo

Hier ziet u een recente Ricardo
(uiteraard uiterst rechts).

Hiernaast ziet u Ricardo op de
foto, die in de tweede Tennisbundel van 2014 gestaan
heeft bij zijn toenmalige introductie.
Hieronder leest u zijn (hernieuwde) voorstelling:

Mijn naam is Ricardo Hagedoorn, 27 jaar, geboren in
Sittard en woonachtig in Geleen.
Ik ben als speler al jarenlang actief in de zogenaamde Atoernooien. Dit zijn toernooien waarop punten te behalen
zijn voor de nationale ranglijst. Dankzij een goed jaar
waaronder een toernooi-overwinning in 2017 op het
moment de nr. 34 van Nederland en speelsterkte 1.
Al enige tijd actief als trainer, nu voor het 5e jaar bij TC
Bunde. Eerder onder de vleugels van Tennis Time Academy, maar nu zelfstandig. Een mooie uitdaging waar ik
veel zin in heb. Ik wil proberen om van TCB een nog
actievere en grotere club te maken.
Waar ik de komende tijd vooral mijn energie in ga steken naast de trainingen is het investeren in de jeugd.
Veel kinderen zien tennis als een sport voor 1 uurtje in
de week, terwijl ik dit vroeger heel anders beleefd heb.
Vrij spelen en wedstrijdjes spelen zijn zo ontzettend leuk
en leerzaam. Ik ga proberen om kinderen dit ook te laten
ervaren.
Twee initiatieven die al lopen zijn het 2e speelmoment
voor de jeugd (vrij spelen onder begeleiding) en de
Matchpoint Kids tour (met meerdere trainers en 150+
kinderen wedstrijdjes spelen).
In de praktijk blijkt dat de kinderen die hier veelvuldig
aan mee doen, veel beter gaan tennissen en er dan ook
meer plezier uit halen.
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En hier nog een
foto uit 2014,
met
links Ricardo
en
rechts Marc
die dus nu
gestopt is bij TC
Bunde.

PAASEITOERNOOI
TC Bunde start het nieuwe tennisseizoen met een Paaseitoernooi voor
alle categorieën en speelsterktes vanaf 14 jaar.
Zin om weer de baan op te gaan, je voor te bereiden op de voorjaarscompetitie, iedereen
weer te zien die je in de wintermaanden hebt gemist of gewoon lekker dat je weer eens kunt
tennissen? Allemaal goede redenen om 2 april van de partij te zijn!!!
Het wordt gehouden op 2e paasdag 2 april 2018.
Er wordt gespeeld in dubbel- en mixpartijen. De wedstrijdcommissie probeert zoveel
mogelijk gelijkwaardige partijen te maken: soms komt dat niet helemaal precies uit, maar
daar is hopelijk begrip voor.
Om mee te kunnen doen, moet je voor 31 maart inschrijven via email:
tcbwedstrijdcom@gmail.com
Het Openingstoernooi begint om 10:30 h met de officiële opening van de nieuwe smashcourt
banen met een demonstratiepartij tussen Ricardo Hagedoorn (1) en Yannick Zenden(1). De
eerste partijen gaan om 11.00 uur van start.
Maximaal kunnen er per ronde 32 mensen spelen.
Bij meer aanmeldingen kan het zijn dat je een ronde moet wachten, bij 32 of minder
aanmeldingen vervalt ronde 4 en is de prijsuitreiking om 14.00 uur.
van

tot

10:30

11:00

Demonstratiepartij tussen Ricardo Hagedoorn (1) en Yannick Zenden(1)

11:00

11:45

ronde 1

12:00

12:45

ronde 2

13:00

13:45

ronde 3

14:00

14:45

ronde 4

Ter afsluiting is er nog een drankje en een hapje!
Hopelijk tot 2 april! Wij kijken al uit naar de start van een sportief en gezellig nieuw
tennisseizoen!
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 Er zich ook weer een zeldzaam natuurverschijnsel
voordoet op het park van TC Bunde?

WIST U DAT…
 Er op de eerste Herenavond op dinsdag en de eerste
P-Teamochtend op woensdag in 2018 er een soort
kleinschalige Nieuwjaarsreceptie gehouden werd bij
TC Bunde, opgeluisterd met oliebollen uit het
assortiment van Rob Plasier? En dat op diezelfde
avond ook Piet Stohr een tractatie verzorgde,
waarvan helaas geen beelden zijn?

Het is te aanschouwen op de middenberm tussen de
banen 5+6 en 7+8:

Hieronder ziet u een schaaltje:

 De mollen ook weer hun best gedaan hebben?

U ziet hierboven hoe een maretak zich genesteld heeft op
het onderste deel van een boomstam, evenals hieronder,
waar de fraaie besjes nog beter zichtbaar zijn:

Hieronder ziet u hoe zij een van de vuilnisbakken aan
het ondergraven geweest zijn:

 We u hieronder nog een speciaal winters tafereeltje
kunnen tonen, waardoor er straks iemand warmpjes
bij zal zitten?

 En nu we het toch over afvalbakken hebben, de club
nog steeds lastig gevallen wordt met een oneigenlijk
gebruik ervan?

Hiernaast
kunt u het
zelf
constateren!
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Daarna blikt Voorzitter Serge terug op het afgelopen
jaar.

KORTE IMPRESSIE VAN DE ALV OP 25 JANUARI 2018
De ALV wordt om 18:30h vooraf gegaan door een gezamenlijke maaltijd met de formule: “eten wat de pot
schaft.”

Na 8 jaar onderhandelen met 5 wethouders hadden we
een overeenkomst met wethouder Cortenraede, toen
op het laatste moment het college van B&W het accommodatiebeleid niet goedkeurde.

Deze nieuwe culinaire activiteit wordt elke laatste donderdag van de maand herhaald en is voor alle leden
toegankelijk, na aanmelding bij het secretariaat!
Soepje en Hollandse pot met spinazie, aardappelen
en vlees, heerlijk
bereid door onze
chef kok Rob S.,
i.s.m. Hanneke P.
Om 19:30 begint de ALV met Serge, Rob, Hanneke en
Sumero als aanwezige bestuursleden

Cortenraede meldde zich ziek en vervolgoverleg met
wethouder van Rijswijk, die het accommodatiebeleid
had overgenomen, leverde verrassend genoeg toch een
positieve uitkomst op.

Martin J. moest ziek naar huis met een griepaanval









Het verslag van vorig jaar werd vastgesteld en
daarna werd de vergadering gesloten, omdat er
onvoldoende leden aanwezig waren (minder
dan 10% van het ledenbestand).
De vergadering werd opnieuw geopend door
Serge, waarna penningmeester Rob de jaarcijfers presenteerde.
De uitkomst is dat we afgelopen jaar een tekort
van € 6000,- hadden, maar we houden het lidmaatschap, dat al 10 jaar hetzelfde is, toch nog
een jaar gelijk!
De cijfers werden goedgekeurd door de kascontrolecie bestaande uit Piet Dizzy en GJ Doomen.
De nieuwe kascontrolecie. gaat bestaan uit G.J.
Doomen, Frank Kroeze en Dave van Slijpe.

Wethouder van
Rijswijk ziet TC
Bunde als het
Centre Court
van het tennis
in de gemeente
Meerssen!
Er worden in
2018 4 kunstgrasbanen vervangen door smashcourt banen!

Afhankelijk van de
uitvoering door
de gemeente
willen we ons ook
inzetten voor de
aanleg van een
padelbaan.

Padel is een van de snelst groeiende racket sporten en
de knltb heeft een heuse Padel competitie!
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De viering van het 40 jarig jubileum was ondanks het slechte weer toch zeer geslaagd
met deelname van meer dan 200 mensen!



De sponsorcie. heeft van de RABO bank 2 speeltoestellen gekregen en van Wienands Bulk 2 oefengoaltjes. Ze zoeken naar verdere samenwerking met de andere sportclubs op Heiveld.



Er wordt ook weer een sponsoravond georganiseerd.

De KNLTB competitie



Het kerstdiner was er niet alleen voor de volwassenen maar afgelopen jaar ook voor de
jeugd!



Het ledenaantal is gegroeid van 359 naar 392 en
we verwachten een verdere groei komend jaar.



In 2018 hebben we ook een bijzonder jubileum;
het P-team bestaat 25 jaar!

De competitie loopt als een trein en dat betekent dat er
op sommige momenten veel banen gereserveerd zijn
voor de competitie! Dat is vervelend voor sommige
vaste tennisgroepjes maar goed voor de club! Daarbij is
er in de 52 weken die een jaar telt hooguit 8x een aanpassing nodig.
We proberen zo goed mogelijk hierover met de belang
hebbenden te communiceren, maar ook wij zijn afhankelijk van de indeling van de KNLTB. Wij vragen begrip
hiervoor.
Voor 2018 zijn er 22 teams ingeschreven voor de knltb
voorjaarscompetitie!



De jeugdcie. heeft opnieuw schooltennis en
“maak kennis met tennis” georganiseerd en
probeert dit jaar daar subsidie voor te krijgen
van “het huis van de sport”



Ook voor de hele kleintjes v.a. 4 jaar is er nu de
blauwe training, hoe eerder hoe beter!



De redactiecommissie van de tennisbundel bestond afgelopen jaar uit de heren Toon van Alphen, Rob Plasier, John Leenders en Sumero van
Agen. In 2017 zijn drie digitale Bundels verschenen aangevuld met digitale Nieuwsbrieven
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1 team op woensdagavond!
2 teams op donderdagavond!
5 teams op vrijdagavond
3 teams op zaterdagmiddag
3 teams op dinsdag
4 teams op zondag
3 teams worldtour
1 team reizend circuit

WIST U DAT
 De KNLTB diverse fraaie informatieve folders heeft

Omdat we de tekst van de FAIR PLAY folder belangrijk
vinden, hebben we hem voor u vergroot; hij hangt op het
park trouwens op een in het oog vallende plaats!

verspreid?
 Weet u nog van de poema in
het Bunderbos een aantal jaren
geleden, om precies te zijn in
1996?

Hieronder ziet u ze op foto; in de kantine ziet u ze live,
met de goed leesbare versie.

Binnenkort komt u misschien
de wolf tegen op of nabij het Heiveld.
Mocht u hem signaleren, dan graag melden en een plan
van aanpak opstellen en indienen bij de afdeling faunabeheer van het P-Team.

 Nu we het toch over de fauna hebben, een van onze
oefenkooien (niet het voetbalhok) ook al dienst doet als
hondenhok?

Wel

Niet

 Eerlijk en sportief spel
 Gepast gedrag op en
om de baan
 Respect voor iedereen
 Plezier in het spel voor
iedereen
 Als toeschouwer je er
buiten houden

 Grensoverschrijdend
gedrag / Seksuele intimidatie
 Discriminatie
 Fysiek geweld
 Doping
 Matchfixing
 Bedreiging
 Verbaal geweld
 Onsportief gedrag

Meld een
misdraging altijd

Hierboven ziet u het gekooide dier en wordt de regel
“Verboden voor loslopende honden”
op ons park keurig nageleefd!

Kijk voor meer informatie
op
KNLTB.nl/fairplay
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Vanaf 19.00 uur kwamen dezen geleidelijk aan binnengedruppeld, en kon met het in de uitnodiging aangekondigde drankje een aanvang gemaakt worden. Niet veel
later werd een begin gemaakt met het klaarmaken van
de tafel voor het eveneens aangekondigde hapje. Dat
werd dit jaar verzorgd door Slagerij-Catering van der
Poel:

VRIJWILLIGERSAVOND 10 MAART 2018
Eind februari ontvingen degenen die in 2017 vrijwilligerswerk voor de club gedaan hebben, de
volgende uitnodiging:
Beste vrijwilliger van TC Bunde,
Net als iedere vereniging is onze club afhankelijk van de
inzet van vrijwilligers. Het afgelopen jaar hebben veel
van onze leden zich ingezet voor het onderhoud van ons
park, onze banen en clubhuis. Daarnaast hebben een
aantal leden zich ingezet voor de bezetting van de kantine, het organiseren van verschillende activiteiten alsmede voor het organiseren van de diverse competities.
Als bestuur van TC Bunde zijn we jullie als vrijwilliger
hiervoor zeer dankbaar.
Als blijk van waardering voor de geboden inzet nodigen
wij onze vrijwilligers inclusief partner uit voor een hapje
en een drankje op onze jaarlijkse vrijwilligersavond.
Wij hopen jullie op zaterdag 10 maart 2018 vanaf 19.00
uur te mogen begroeten in ons clubhuis.
Het bestuur van TC Bunde
Gelieve je op te geven als je van plan bent te komen met
vermelding van het aantal personen vóór 1 maart.
P.S. indien U verneemt dat wij iemand zijn vergeten uit
te nodigen, laat ons dat dan even weten.

Bij Mededelingen van het Bestuur
kunt u o.a. lezen:
“In 2018 wordt er door het bestuur
sterk ingezet op ledenparticipatie.
We hebben meer vrijwilligers nodig
om alle taken bij TC Bunde gedaan te
krijgen! Daarom doen wij een dringend beroep op alle leden om zich (minimaal) 1x per
jaar in te zetten voor de vereniging. Wij willen niet uw
15 euro vrijwilligersbijdrage, wij hebben echt héél hard
extra handen nodig!!”

Tegen 19.45 uur nam
Voorzitter Serge het woord
om alle aanwezigen te
danken voor het werk dat
ze voor de club gedaan
hebben.
Zoals elk jaar werd er ook
nu weer een Vrijwilliger
van het jaar aangewezen,
waarbij aanvankelijk om
de spanning op te voeren
in cryptische termen gesproken werd:
”Ik tennis al jaren met zijn
vrouw, hij heeft grote
versiertalenten en is zeer
actief bij het P.Team.”

Het ideaal is dus dat alle leden vrijwillig werk op zich
zullen gaan nemen. Indien dit gerealiseerd wordt, zal dat
ongetwijfeld consequenties inhouden voor de manier
waarop tot dusver de vrijwilligersavond georganiseerd
werd. Zoals u in de Nieuwsbrief week 10 hebt kunnen
lezen, heeft de stijging van het aantal leden zich
doorgezet van 359 naar 392….
Voor de Vrijwilligersavond 2018 hadden zich ruim 40
liefhebbers gemeld, zodat we inclusief het Bestuur met
een kleine vijftig deelnemers waren.
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Al gauw werd duidelijk wie de bedoelde gelukkige was,
nl. Nico Pastoor.

Het hapje werd aangekondigd door
Rob Stallenberg, die nog enige uitleg
gaf bij de samenstelling ervan, kortweg gezegd: een rondje Europees,
met o.a. Franse en Italiaanse tinten.
Het was niet “Wat de pot schaft”,
maar wel een prima en overvloedig
hapje.
Voorts was het ook in z’n geheel een prima geslaagde
avond, waarbij de dank van het bestuur beantwoord werd
met de dank van de aanwezigen.
Het verloop werd later op de avond nog opgevrolijkt met
karaoke of play back van Henri de Man, waarvan helaas
geen foto (maar wel van zijn idool) , en Noëlle.

Nico werd gefeliciteerd met zijn
verkiezing,
en hij mocht twee
consumptiekaarten
trekken uit de inmiddels geweldige
verzameling, daarbij

Noëlle deed Tina Turner en Henri Frank
Sommigen
waagden ook nog
een dansje, waarvan nevenstaande
foto getuigt:
Op de voorgrond
van achter Ank en
op de achtergrond
van voren Dion.

geassisteerd door Noëlle Ballieux.
De eerste kaart was voor Sumero. De tweede kaart was
wederom voor Sumero, maar die werd natuurlijk
doorgeschoven, waarbij de niet-aanwezige Jim Moes de
gelukkige was.

Tenslotte hieronder
nog een foto van
onze obers:

Sumero koestert zijn kaart
Tussendoor feliciteerde de
voorzitter officieel Toos van Alphen
(op de foto hiernaast)met haar
verjaardag op deze zelfde dag, en
als speciale attentie mocht zij
voorgaan in het afhalen van het
hapje.

Boris van der Tweel en Robin Leerssen
(Meer foto’s op www tcbunde.nl)
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VAN HET P-TEAM
Van de winter ging het werk, meestal, gewoon door.
Met een extra jas werden extreme omstandigheden
getrotseerd.

Hier nogmaals wat bij inspectie van de afvalbak op het
terras werd aangetroffen, maar nu vanuit een ander
perspectief.

De laatste blaadjes worden verzameld…..:

Het indraaien van de truck om de afgedankte grasmatten
af te voeren van de parkeerplaats was niet gemakkelijk,
maar onze eigen getruucte (tractor)specialist René L. had
er het volste vertrouwen in.
Hieronder schuilt men in de kantine voor de regen. De
fotograaf nam de foto van buiten af en kwam zodoende,
hoewel onbedoeld, zelf ook eens in (spiegel)beeld:

Hier werd eerder in het seizoen met man en macht
gewerkt c.q. toegekeken om de onwillige tractor tot
betere gedachten te brengen.
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Uit de pers (De Limburger, 15 maart 2018)

KUNST VAN EEN VLINDERTUIN
BUNDE
DOOR JEROEN GEERTS

Dertig kinderen, een wethouder en het IVN hielpen gisteren mee met de laatste aanplant. Boomfeestdag 2018
markeerde in Bunde de officële opening van de Vlindertuin Meerssen van beeldend kunstenaar Stefan Cools.

“Verschillende gemeenten gaven aan dat de interesse
hadden.”
In het najaar start de aanleg van een vlindertuin in Maastricht, met als thema pioniers. Daarna volgt een tuin in
Hoensbroek. “We kunnen maat twee tuinen per jaar aanleggen.”Maar de nieuwe droom is duidelijk: een lint van
vlindertuinen door de hele provincie. “Dat wordt ons
levenswerk.”
Gisteren werd tijdens boomfeestdag 2018 de laatste hand
gelegd aan de vlindertuin in hun hometown. Op het terrein bij de scouting in Bunde hielpen schoolkinderen en
het IVN met het aanplanten van de laatste struiken en
fruitbomen.
Zelfs een kenner zal het niet meteen zien. Maar het pad
in de vlindertuin is aangelegd in de vorm van de vliegbeweging die het koolwitje maakt. Het is een ontwerp
van Sansdra van den Beuken, die is oipgeleid tot architect, “Tuinen evolueren altijd. Gebouwen zijn statisch. In
de natuur speelt tijd altijd een rol. Dat maakt het interessant”, zegt Sandra.

Helpende handen in de vlindertuin van Sandra van den
Beuken (links) en Stefan Cools (rechts vooraan), foto:
Joh. Timmernans.

Bij de vlindertuin liggen regelmatig zaden klaar voor
de scouting en bezoekende scholieren en studenten. De
hoop is dat zo her en der meer plekken herrijzen waar
vlinders hun voedsel kunnen halen.
De vlindertuin aan het
Heiveld in Bunde staat,
met een beetje geluk,
over een paar weken in
volle bloei. De eerste
dagpauwoog is al voorzichtig een kijkje komen nemen.

Behalve liefde voor elkaar, delen Sandra van den Beuken en Stefan Cools uit Meerssen een liefde voor kunst,
design, wetenschap en de natuur. In het bijzonder: de
vlinder. “Een mooi en fascinerend insect. Het blijft
transformeren en herbergt nog vele geheimen.”
Het begon een paar jaar geleden met de vlindermobiel.
Een soort bakfiets, ontworpen door beeldend kunstenaar
Cools, die deels fungeerde als mobiel vlinderverblijf en
deels als mobiel laboratorium, waarmee de Meerssenaar
de regio doorkruiste op zoek naar met name de geheimzinnige vloeistof die vlinders achterlaten wanneer ze uit
hun cocon kruipen. De mobiel veranderde, net als de
vlinder zelf, langzaamaan van gedaante terwijl Cools
langs musea en scholen trok. “Toen kwam ik erachter
hoe weinig mensen eigenlijk van vlinders weten. Terwijl
ik nog nooit iemand heb horen zeggen dat ze vlinders
niet mooi vinden.”
Een lint van
vlindertuinen
door
de hele provincie.
Dat is de droom...
Stefan Cools

Het oorspronkelijke idee om de
eigen tuin om te toveren tot
vlindertuin, bleek niet ambitieus
genoeg. “Daar bereik je maar
een beperkt aantal mensen mee.”
Bovendien sprak het vlinderproject zich snel rond.

Ook op de tennisbanen zullen vlinders zich veelvuldiger
gaan vertonen.
Let daarop bij het uithalen met uw racket en het sturen
van de bal!

Adres van de Vlindertuin:
Heiveld 2, Bunde
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