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VAN DE REDACTIE
Hier citeren wij voor u voor een deel ons
“visitekaartje” zoals onze commissie dat op
de vernieuwde website van TC Bunde
geplaatst heeft:
De Tennisbundel.
Zo heet het clubblad van T.C. Bunde, een
toepasselijke naam en zoals u ziet met een
cursieve l op het einde.
Het is voor het eerst verschenen in 1982, en is
dus in 2018 toe aan de zevenendertigste jaargang.
Tot en met 2014 ontvingen de leden een papieren Bundel, sinds 2015 wordt hij digitaal bezorgd, in principe drie maal per jaar: in maart,
augustus en december
Het clubblad is van en voor alle leden.
Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke variëteit, met zaken die met T.C. Bunde
en tennis te maken hebben. Dit betekent ook
dat alle leden kopij kunnen aandragen, wat de
kwaliteit van en de interesse voor het clubblad
ten goede komt.
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VAN DE VOORZITTER

VAN DE LEDENADMINISTRATRICE
Nieuwe leden maart tot en met juli 2018:

Beste Leden,
Buiten is het inmiddels 35 graden; alle reden dus
om lekker een balletje te slaan op onze vernieuwde
banen.
In de vorige Bundel kondigde ik al aan dat binnen
afzienbare termijn we 4 nieuwe Smash-court banen
zouden krijgen. Het heeft allemaal iets langer geduurd dan vooraf bedacht, maar gelukkig heeft de
gemeente woord gehouden en beschikken we nu
over 4 nieuwe banen – en nog twee gereinigde
kunstgrasbanen.

JUNIOREN

SENIOREN

Alexander van de
Burg
Rhode Baan
Roefke Hermens
Enzo Janssens
Vera Janssen
Teun Kurvers
Bram Le Doux
Lotte Lorenz
Lucas Mayeur
Elisa Mayeur
Luc Petit
Guus Scheepers
Eva Storms
Max Vinders
Tobias Wolters

Wil Cilissen
Bianca Dassen
Juliette Janssen
Ralph Lemeer
Guy Petit
Esther Rutten
Johan Slangen
Jill Smeets
Robin Wolters

WIST U DAT…
… We na een nat voorjaar, waarin de plantengroei
(met name allerlei onkruid) welig tierde en het PTeam haast schoffels, krabbers en handen te kort
kwam, we een kurkdroge periode gehad hebben,
waarin zelfs het gras niet
gemaaid hoefde te worden?

Ook is inmiddels de bereikbaarheid en veiligheid
van het Heiveld sterk verbeterd door o.a. de aanleg
van een vrijliggend fietspad.
De nieuwe website is de afgelopen maanden ook
live gegaan; een veel overzichtelijkere website met
ook mogelijkheden om op interactieve manier met
de leden te communiceren.

Hieronder ziet u een beeld
hiervan:

Nog een leuk weetje: door TC Bunde (lees: Hanneke) is een subsidie (Eur 70.000,=) voor een
Sportimpuls verkregen; hieraan zullen we de komende periode, samen met de andere verenigingen
op het Heiveld invulling aan gaan geven. Een mooi
resultaat dankzij een goede samenwerking tussen
TC Bunde en het Huis van de Sport.
Ik wens iedereen nog een fijne en warme
(na-)zomer.
Met Sportieve groet,
Namens het Bestuur,
Serge van Dellen
Voorzitter
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WIST U DAT….
VAN DE SPONSORCOMMISSIE

O PR O E P

 …We er weer een nieuw buitensponsorbord (van
TEN) bij hebben? Het ophangen werd dit keer niet
uitbesteed aan het P-Team, maar gedaan door leden
van de commissie zelf:

Beste Tennissers,
Voor een tweetal schoolprojecten in België, verzamel ik diverse "afsluitmiddelen".
Ik bedoel hiermee: plastic doppen(limo/water), plastic en natuurlijke kurken(wijn), lipjes van blikjes(cola/limo) en de doppen van bierflessen.
Daarnaast ook allerlei soorten batterijen: penlites, blokbatterijen, knoopcelbatterijen etc.
Voor een kleine weergave van dit alles, zie bijgaande foto.
Heb je ergens deze spullen liggen, wil je ze me dan
bezorgen?
Je kunt ze ook afgeven in de kantine; op woensdagen zondagmorgen ben ik ook meestal daar.

Martin Jacobs (rechts) en Guido Lemmens (links)
 …U hier de nieuwe sponsor op de binnenwand ziet?
Het plaatje hangt links onder:

Bij voorbaat dank,
Nico Vossen

 …U hiernaast
Guido nogmaals
in (solo-)actie ziet, bij
de wederophanging
van het gedenkbordje,
na het eerst grondig
gereinigd en gerenoveerd te hebben?

Voor een informatieve bijdrage
m.b.t.
TEN,
zie elders in deze Bundel
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Mindset clinic verplaatst van 28 juni naar 1 september 2018

Heb jij ook wel eens last van een gedachte ‘als ik nu maar geen dubbelfout sla’ of speel jij ook
veel beter in training dan in wedstrijden? Ben je nieuwsgierig naar hoe je je mentaal en je
concentratie op een leuke en praktische manier kan trainen? Doe dan mee aan de Mindset
kennismaking tennisclinic!
Deze wordt gegeven door Evelyne Dullens, voormalig internationaal tennisspeelster en
tennistrainster/coach. Zij geeft al meer dan 10 jaar tennistrainingen maakt daarbij gebruik van
de Mindset methode. Onze trainer, Ricardo Hagedoorn kent Evelyne al jaren en hij zal ook
meedoen met de clinic. Je kunt de aangeleerde technieken van de Mindset dus ook daarna
meenemen in je trainingen bij Ricardo.
Voor wie?:
intrinsiek gemotiveerde en/of nieuwsgierige tennisspelers vanaf 18 jaar van alle niveaus!

Mindset tennisclinic wordt gegeven door Evelyne Dullens en vindt plaats op zaterdag 1
september 2018
Kijk voor info op onze website:
tcbunde.nl/mindset-tennisclinic-verplaatst-naar-1-september-2018/
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Nieuwe website van TCBunde: tcbunde.nl

Sinds begin van dit jaar is onze nieuwe website on-line!
Hier vind je alle informatie over de club: activiteiten, competitie,
de meest recente Tennisbundels, baanbezetting en nog veel meer!
De website heeft een apart login-gedeelte voor onze leden voor nietopenbare info. Maak daar eerst eenmalig een account aan om
toegang te krijgen tot de login leden.
tcbunde.nl/leden/login/
Daar kun je je opgeven voor activiteiten, inschrijven voor de
competitie en je kunt je daar aanmelden als hulp bij een activiteit
of bardienst. Leden die een activiteit voor de club hebben gedaan,
krijgen dan de vrijwilligersbijdrage van € 15,- terug!
Kijk bij de leden info op de website welke bijdrage je kunt leveren.

De website is gelinked aan onze Facebook pagina:
facebook.com/TennisclubBunde (fijn als je facebook TCBunde liked!)
en Twitter: twitter.com/TCBunde
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Een van de belangrijkste dingen om succesvol te zijn en
je wensen en dromen te verwezenlijken is het stellen van
doelen. Zonder tastbare doelen weten we niet of we succesvol zijn en kunnen we ook niet plannen om te komen
waar we willen zijn. Een belangrijk tool die wij gebruiken als leidraad in het succesvol behalen van jouw persoonlijke doelen is jouw Persoonlijke Succesplan.Op dit
succesplan worden alle relevante factoren meegenomen
in het opstellen van een realistische planning naar het
behalen van jouw persoonlijke doelen. Op deze manier
kunnen we samen plannen om succesvol te zijn en samen ervoor zorgen dat we dit plan ook samen gaan uitvoeren en resultaat te halen.

NIEUWE SPONSOR
Met ingang van medio april hebben we als TC Bunde
een nieuwe sponsor mogen verwelkomen:
TEN Meerssen
Bij TEN Meerssen ben je verzekerd van de beste begeleiding en de persoonlijke aandacht die nodig is om jou
je doelstellingen te laten halen. Alle nieuwe leden starten
met een Gratis Proefweek Fitness.
Uniek: Slimme fitness in Meerssen
TEN biedt een nieuwe, unieke manier van fitness in
Meerssen. Dit is speciaal voor iedereen die zich niet
thuis voelt in de gewone sportschool, maar wel zijn of
haar persoonlijke doelstelling wil behalen in een vertrouwde omgeving. Slimme fitness is een manier van
trainen die sneller, veiliger, effectiever en efficiënter is.
De machines zijn volautomatisch, je hoeft zelf niks in te
stellen en de machines geven aan wanneer je traint en
wisselt. Dit in combinatie met ons persoonlijke begeleidingsplan zorgt ervoor dat je sneller je doelen behaalt.
Ervaar en zie resultaat bij TEN!

Door te trainen bij TEN boek je resultaten. En dat motiveert. Om jou extra te motiveren krijg je garantie van
TEN: Niet Goed? Geld Terug! Enige voorwaarde: kom
in de 90 dagen 20 x 35 minuten sporten. Bevalt het
je niet? Dan krijg je jouw geld terug. Zonder discussie.
Personal Training: speciaal voor jou alleen bij TEN
Meerssen
PT ofwel personal training, ofwel één op één aandacht
van je trainer voor jou bij Ten Meerssen.

Milon Fitness bij TEN in Meerssen: gegarandeerd
resultaat!

Je hebt er vast wel eens van gehoord: personal training.
Bijna alle bekende Nederlanders hebben er één. Nou
hoor ik je al denken: “ja maar dat is voor mij niet weggelegd." En toch kiezen mensen er heel bewust voor. Vaak
om een speciaal doel te bereiken. Dat kan een sportief
doel zijn, maar ook een doel waarbij je uit een bepaalde
blessuregevoeligheid wordt getraind, of een hersteltraject van een ziekte of ongeluk.

De Milon Cirkel is een slimme combinatie van volautomatische toestellen. Je trainer stelt éénmaal alle toestellen voor je in, en al je gegevens worden bewaard op je
bandje of pasje. Je doet 6 spierversterkende oefeningen
en tussendoor werk je aan je conditie. Je kan echt niets
meer fout doen: je zitpositie is correct, je gewicht is juist
ingesteld, je kan niet te ver bewegen. Allemaal omdat je
eigen persoonlijke instellingen via de chipkaart worden
overgenomen op de toestellen. Snel, veilig en heel eenvoudig. De vaak voorkomende fouten die gebeuren in
gewone fitnesscentra kan je nu niet meer maken! Je
traint 100% veilig!

Vaak is het net dat beetje extra, het jezelf gedurende een
periode een personal trainer gunnen, dat ervoor zorgt dat
je weer over de drempel stapt. De drempel die ervoor
zorgt dat je weer beter in je vel zit, sterker wordt, blessure gevoeligheid vermindert, je beter voorbereid aan de
start komt van een bepaald evenement etc.

Egym Fitness bij TEN in Meerssen: effectiever trainen dan ooit!

Wat doet de personal trainer: bepalen wat je doelen zijn,
inventariseren waar de pijnpunten liggen, aan de hand
daarvan een trainingsschema opstellen. Allereerst maken
we bij Ten Meerssen daarbij gebruik van de tools in de
PT ruimte en passen we eventueel de rest van je trainingen daarop aan.

Egym is het logische vervolg en aanvulling op de Milon
Cirkel. Het is net zoals Milon een slimme combinatie
van volautomatische toestellen. Echter, anders dan de
Milon is Egym puur gefocust op kracht, zodat je nog
sneller resultaat kunt halen in de kleinere spiergroepen.
De Egym is ook wat lastiger uit te voeren dan de Milon
en is daarom pas toegankelijk als je een basis hebt opgebouwd op de Milon Cirkel. De Egym maakt je workout
compleet en zorgt ervoor dat je nog sneller vooruitgang
boekt.

Aarzel niet en neem contact op
met TEN.
TEN the lifestyle company
Meerssen
Molenveldweg 18
6231 RX Meerssen
043-3644554
info@tenmeerssen.nl

Je eigen Persoonlijk Succesplan bij TEN Meerssen:
Behaal je doelen!
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GMCK 2018
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN GROOT MEERSSEN GMCK

TV De Pletschmeppers als organisator
TV De Gewannen
TC Bunde
TC Volharding
Er waren 45 inschrijvingen in 11 categorieën.
Kijk voor verdere info op onze website:
tcbunde.nl/gmck-2018/
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Najaarscompetitie 2018

Voor de najaarscompetitie hebben zich 14 teams ingeschreven!
Donderdagavond 2 damesteams
Vrijdagavond 5 teams
Zaterdag 1 team
Zondag 5 jeugdteams
Dat wordt op sommige zondagen, samen met de Worldtour en de Groene
Competitie nog een hele uitdaging en zullen alle banen bezet zijn!
Het is aan te bevelen dat de vaste zondagspelers hier rekening mee houden
om teleurstellingen te voorkomen. Zo gauw de indeling bekend is, komt dat
op de website te staan, evenals de baanbezetting voor de competitie.
Voor alle info kijk op onze website:
tcbunde.nl/ingeschreven-teams-voor-de-najaarscompetitie-2018/
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 Het “gewone” mededelingenbord buiten niet echt
meer van deze tijd (vandaar het digitale bord) en
weerbestendig is? U ziet hieronder een fraai vb:

WIST U DAT…
 HANNEKE PHILIPSEN
een nieuw initiatief
en een mandje
in de kantine heeft
geplaatst?
U ziet het hiernaast.
Het heet
ZWERFBOEKEN.
In het mandje zijn boeken geplaatst, die meegenomen mogen worden. U mag ze na lezing ook weet
terugleggen, maar dat hoeft niet.
Heeft u boeken waar u toch niets meer mee doet?
Doe anderen er mogelijk een plezier mee en plaats
ze in het mandje!
 Ondanks de vernieuwingen van de banen e.d. er hier
en daar toch nog problemen zijn?

 De Firma Boileau de brandblusapparatuur in de
kantine onderhoudt? Eens per jaar worden sommige
apparaten gecontroleerd en gereinigd en andere om de
vijf jaar vervangen; de opname hieronder is van 3 maart
2018:

Op nevenstaande foto kunt u
zien (volg het pijltje)
hoe een zondagochtendgroepje dames een
creatieve oplossing vond om
de score op een vleugellam
(zie de nevenstaande onderstutte rode linkervleugel)
scorebord duidelijk in beeld
te brengen:

 Nu we het toch over borden hebben, het digitale
mededelingenbord hieronder volop in actie is met
een stilstaand beeld?
(Het taalfoutje is er na korte tijd uitgehaald:)
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Vanaf het jaar 2000 zijn ook “info en ifo’s” voor de
komende activiteiten, eerder verspreid als losse mailingen, zoveel mogelijk in het clubblad opgenomen en
werden de data van verschijnen aangepast. Later is daar
nog het maken van mededelingen, affiches e.d., bestemd
voor de vitrines en publicatieboren, bijgekomen.
Vanaf 2001 is op de voorkant
van de Bundels jaar en nummer van
2001-01
verschijnen gezet, zie hiernaast:

HET CLUBBLAD VAN T.C. BUNDE
Intro van Bestuurs- en Redactielid Sumero:
Toon van Alphen is in 1993 begonnen als Hoofdredacteur van ons clubblad en viert dus dit jaar zijn
ZILVEREN JUBILEUM.
Reden waarom we hem gevraagd hebben een terugblik
te geven op zijn 25 jaar Tennisbundelbeheer.
Toen TC BUNDE in 2002 zijn Zilveren Jubileum
vierde, hebben we een Tennisbundel gemaakt met diverse historische overzichten. Een daarvan was de geschiedenis van het clubblad. De eerste aflevering hiervan
is uit 1982, en in 2002 bestond de Tennisbundel dus 20
jaar, een lustrum minder dan de club.
Deze geschiedenis is geschreven door Jan Scherders
(hoofdredacteur 1982-1993) en mijzelf (idem 1993-heden). Ze wordt hieronder, enigszins aangepast, weergegeven in het deel Periode 1982-2002.

In de 20 jaar dat het clubblad nu verschijnt, zijn er
natuurlijk heel wat redactieleden geweest. In het hoofdredacteurschap zit echter een behoorlijke continuïteit:
globaal kunnen we zeggen dat in de periode 1982-1993
Jan Scherders de scepter zwaaide en vanaf 1993 Toon
van Alphen.
` Ook in de opzet van het clubblad is deze continuïteit
terug te vinden. Veel tennisclubs hebben of geen clubblad of een clubblad dat zelden verschijnt en in hoofdzaak wat mededelingen bevat. Onze Tennisbundel wordt
vanaf het begin gekenmerkt door zijn veelzijdigheid. Het
streven is er altijd op gericht geweest:

Periode 1982-2002
In de eerste jaren was er
nog geen officieel clubblad.
Wel verscheen er af en toe
een mededelingenblaadje.
In 1982 werd ter gelegenheid van de opening van de
nieuwe kantine het eerste
“boekje” geproduceerd, zij
het nog zonder naam. Later
werd het de “Tennisbundel”
(let op de toegevoegde
cursieve l achteraan) gedoopt, een naam, verzonnen
door (oud-lid) Connie van de
Camp en via een prijsvraag
tot stand gekomen.

scan eerste
naamloze editie

 om verslag te doen van activiteiten die in de club
hebben plaatsgevonden;
 het verstrekken van informatie;
 het aan de orde stellen van staaltjes van lief en leed
van de club als geheel en van individuele leden;
 open te staan voor ideeën en opbouwende kritiek van
medeleden;
 het volgen en sturen van ontwikkelingen binnen de
club;
 de bevordering van het “clubgevoel”bij onze leden.
Tot circa 1995 gebeurde het verzamelen en het klaarmaken van de Bundel op ouderwetse wijze, zoals bijvoorbeeld treffend omschreven door Math Pilet in 1986,
in zijn Obade aon de Redaksie, die wij bij gelegenheid
nog wel eens als curiosum zullen reproduceren.
Vanaf 1995 deed de computer zijn intrede, waardoor
de aard van de redactionele werkzaamheden grondig
veranderde.

scan getitelde TB
Voor zover bekend is er
nooit een “beginselverklaring”
van de Redactiecommissie,
toen nog in het bestuur, verschenen.
In haar taakomschrijving
(in de Informatiebundel) staat
alleen maar “De verzorging en
verspreiding van het clubblad,
de Tennisbundel.”
Stilzwijgend is de zorg voor
de afdeling “advertenties” daarin altijd opgenomen geweest.

We zijn begonnen met een zeer eenvoudig huiscomputertje. Hierdoor kon het materiaal op diskette bij de
drukkerij (in Geulle) aangeleverd worden, wat haar een
hoop werk bespaarde. Maar merkwaardig genoeg wilde
zij de prijs niet verlagen.
In 1997 werd door de club een eerste iets betere p.c.
aangeschaft, waardoor thuis ook de lay out iets beter
voorbereid kon worden. Inmiddels waren we ook van
drukkerij veranderd en kwamen we terecht in Heerlen.
Om de prijs laag te kunnen houden, stelde deze voor dat
wij de kopij kant en klaar zouden aanleveren, zodat zij
alleen maar hoefde te kopiëren. Dit gebeurde bij wijze
van (ongewilde) proef voor het eerst met Tennisbundel
nummer 1997-02, wat geen succes was, omdat het materiaal en de bediening ervan niet aan de eisen voldeden.

Vanaf 1997, toen de club 20 jaar bestond, zijn we de
afleveringen van de Tennisbundel gaan voorzien, niet
alleen van jaar en nummer, maar ook van jaargang:

zestiende jaargang maart 1997 nummer 01
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Maar met de verbetering van het arsenaal en met de
progressie in de hantering ervan, ging het daarna op deze
wijze verder. De drukkerij hoefde onze A4tjes alleen
maar te verkleinen, de paginanummering aan te brengen
en de foto’s in te voegen, en natuurlijk nog het geheel te
bundelen. Dit waren financieel gezien goedkope tijden
voor de club, maar het had ook veel nadelen, die voor de
Redactie hoe langer hoe zwaarder gingen wegen. Het
grootste nadeel was dat er gemiddeld zo’n 6 weken zat
tussen het aanleveren van de kopij en het afleveren van
het boekje. Voor niet al te actuele zaken was dit geen
probleem, maar je wilt toch wel een beetje bij de tijd
blijven. En inmiddels was, zoals eerder al vermeld, ook
het idee ontstaan om af te stappen van losse mailingen
en de informatie en inschrijfformulieren m.b.t. de
komende activiteiten op te nemen in het clubblad.

Gevolgen hiervan waren dat de Bundel grondig
van uiterlijk veranderde: folioformaat, pagina’s met kolommen voor een betere leesbaarheid, in kleur en hij
ging drie keer per jaar verschijnen in plaats van vier.
In 2009 toen de Redactie aan een nieuwe computer
toe was, werd deze niet meer door de club verschaft.
In 2012 veranderde de
frontpagina van de Tennisbundel, naar een ontwerp
van Bestuurs- en Redactielid
Sumero van Aagen.
In 2014 (drieëndertigste
jaargang, juni 2014, nummer
02) verscheen de laatste papieren Tennisbundel. Hiermee kwam ook een einde aan
de opname van advertenties.

Vandaar dat in 2000 door de club een meer professionele computer werd aangeschaft. Inclusief een scanapparaat waardoor bijv. illustraties, foto’s en advertenties op
maat ingevoegd konden worden. Ook de software werd
uitgebreid, al dan niet via sponsoring. We veranderden
ook weer van drukkerij en kwamen terecht in Bunde.
De kopij werd nu vrijwel volledig kant en klaar aangeleverd, in Tennisbundelformaat en compleet met paginanummering. Het enige wat de drukkerij nog moest doen
was de foto’s inrasteren en de blaadjes bundelen. In het
algemeen lukte dat binnen drie dagen.
In 2002 kreeg de Redactie nog de beschikking over
een kleurenprinter, waardoor de uitvoering van bijvoorbeeld affiches niet meer in zwart-wit hoefde te gebeuren
of, zoals sporadisch ook wel eens voorkwam, uitbesteed
hoefde te worden.

Vanaf 20015 ontvangen de
leden van T.C. Bunde drie
maal per jaar hun clubblad
digitaal.
De meest recente Bundel
is deze:

zevenendertigste jaargang,
augustus 2018, nummer 02,
twaalfde digitale editie

Periode 2002-HEDEN
In 2003 werd de eerste redactionele digitale camera,
deels gesponsord, aangeschaft, waardoor het voor de
Redactie mogelijk werd om de opmaak van de Tennisbundel geheel in eigen hand te nemen. In 2005 werd de
Redactiecommissie een onderdeel van de P.R.-commissie, die haar vertegenwoordigde in het bestuur.
Tot 2008 werd de Bundel
in Bunde gedrukt.
Vanaf editie 2008-2 zijn
we overgestapt op een Online-Uitgeverij (Smic).
De Tennisbundel werd
via internet digitaal bij de
drukkerij aangeleverd,
compleet met adressenlijst
en reeds na gemiddeld 2
dagen, hadden we de gedrukte exemplaren in huis,
voorzien van etiketten, wat
voor ons werk (en voor de
ledenadministratie) weer
een hele verlichting inhield.

ontwerp
Sumero

N.B.: Toen de website in 2003 van start ging, werd de
Informatiebundel, die tegelijk met de eerste bundel jaarlijks bezorgd werd, geleidelijk aan overbodig.
In 2007 verscheen de laatste editie hiervan. De Informatiebundel bevatte alle informatie waar elk lid recht
op heeft en geacht wordt kennis van te hebben, zoals de
reglementen, samenstelling
van het bestuur, commissies, opzegging lidmaatschap, enz.
Veel hiervan bleef elk
jaar constant, maar bij diverse onderdelen waren
geregeld grotere of kleinere
aanpassingen.
Sinds ca. 2007 verschijnt
deze informatie op de
website.

een Smic-editie

Voorbeeld van 2004:
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RENOVATIE BANEN VOORJAAR 2018
In de vorige Bundel zag u een voorlopig tussentijds
verslag. Hier komt het definitieve eindverslag, vooral
aan de hand van beeldend materiaal.

Bewerking nieuwe ondergrond.

Ziet er nog niet echt uit als een tennisbaan.

Officiële keuring van de ondergrond:
die keuring houdt in dat
de dikte van de lava- en zandlaag wordt gemeten
alsmede de stabiliteit van de ondergrond.
Niet alleen het gaas, maar ook de staanders en de
dwarsbuizen zijn verwijderd en de tegelpaden worden
opnieuw gelegd.

De onderlaag van de bovengrond wordt aangebracht.
Extra toegang bij baan 7/8.
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De bovenlaag wordt uitgerold.

De netpalen worden geplaatst.

De lijnen zijn aangebracht.

Het nieuwe hekwerk wordt geplaatst.

De acecourt (kunstgravel) wordt naar de baan
vervoerd.

Eindelijk klaar, inclusief het nieuwe sleepnet.
14

WIST U DAT…
 Tennisbanen 3+4 bij de opening op 8 april nog slechts
“provisorisch” klaar waren?

 Er naast de nieuwe poes ook een “nieuw” soort
paddenstoel op ons park gesignaleerd is?
Hij was te zien in de buurt van de kerstboom bij baan 4.
Naspeuringen op internet hebben niet geleid tot identificatie van de soort. Na enige dagen was hij ook weer
verdwenen en tot dusver nog niet teruggekomen.

U ziet hierboven hoe bouwhekken het nog afwezige
gaaswerk tijdens de wedstrijden op het hekwerk moeten
vervangen.


▪

Bij de afwerking van de vernieuwde banen 7 en 8 er
ook een slootje gegraven is om het overtollige water,
afkomstig van de hockey- bovenburen, op te vangen?

 We op 25 juli vanuit de kantine even dachten nog een
nieuw soort dier op de parkeerplaats waar te nemen?

U ziet hier de graafmachine in actie; de afgevoerde
aarde is gebruikt als stootrand bij de vernieuwde
tegelpaden; hopelijk heeft die een afdoende werking
om verzakkingen tegen te gaan.
 We dit jaar weer een nieuwe parkpoes hebben?
Heel vaak vereert zij onze locatie met een bezoekje,
wast zich ongegeneerd in het openbaar of is sluipend in
aanvalshouding te zien op muizenjacht (foto rechts):

Vanuit de verte leek het een
heuse egel.
Nader onderzoek van dichtbij
wees uit dat het wel een soort
poes was, maar dan van stof,
een pompon, onder normale
omstandigheden waarschijnlijk dienst doende als
sleutelhanger en daarom geplaatst bij de gevonden
voorwerpen, waaruit het ding inmiddels verdwenen is..
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UIT DE PERS

UIT DE E-MAIL

Uit: DE LIMBURGER, 27 maart 2018
MEERSSEN

Nieuwe tennisbanen maandag geopend
De nieuwe tennisvelden van de clubs in Bunde en
Geulle worden aanstaande maandag tweede paasdag
officieel geopend. De werkzaamheden zijn nu nog in
volle gang. Beide clubs luidden vorig jaar de noodklok. Omdat er al jaren geen actueel accommodatiebeleid meer was in Meerssen, moesten zij maar
blijven wachten op de noodzakelijke vernieuwingen.

Uit: DE GEULBODE, 28 maart 2018

Officiële opening nieuwe tennisbanen
Tennisclub Bunde
In de raadsvergadering van februari 2018 besloot de
gemeenteraad dat vier banen van Tennisclub Bunde
vervangen zouden worden door nieuw banen. Er is
heel hard gewerkt en op Tweede Paasdag om 10.30
uur opent wethouder Van Rijswijk de nieuwe banen.
Meteen na de opening spelen de trainer van TC
Bunde, trainer Ricardo Hagedoorn, en Yannick
Zenden een demonstratiewedstrijd. Dit belooft een
spectaculaire wedstrijd te worden. Ricardo en
Yannick staan respectievelijk 34ste en 33ste op de
Nederlandse Heren-ranglijst en zijn dus zeer aan
elkaar gewaagd.
Het bestuur van Tennisclub Bunde nodigt u van
harte uit om de feestelijke opening bij te wonen en
te genieten van een bijzondere partij tennis. Als u
wilt, kunt u zelf de nieuwe banen meteen even uit
proberen, zorgt u dan wel voor sportschoenen.
Rackets zijn aanwezig!

Jammer genoeg moest Sumero
(Organisatie Openings/Paasei
toernooi) de intekenaars op 29
maart per e-mail de volgende
mededeling doen:
Beste mensen,
Helaas heeft de aannemer de aanleg van de banen
niet op de afgesproken tijd voor 1 april afgerond en
zijn de banen 3&4 en 7&8 nog niet klaar. Tot onze
spijt komen daarmee ook de opening van de nieuwe
banen en het openingstoernooi hierdoor te vervallen.
Dus het toernooi op maandag 2 april gaat niet door,
wel zijn de banen 5&6 en vanaf 11:00 h ook de
banen 1&2 beschikbaar om op te spelen voor wie
dat wil.
Groetjes Sumero

…en zijn de banen 3&4 en 7&8 nog niet klaar…
(hier wordt alvast een rode loper uitgerold)
LANGS DE LIJN
“Jammer dat de vernieuwde banen
op 29 maart nog niet klaar waren!”
“Jazeker, maar waarom speciaal
de 29ste?”

Werkzaamheden nu nog in
volle gang….

“Nou, toen was WillemAlexander toch in de buurt voor
de groene loper, had hij dit er
mooi bij kunnen doen!”
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OFFICIËLE OPENING VERNIEUWDE BANEN
Op zondag 8 april vond deze ceremonie kleinschalig
plaats. De reden is bekend: op de oorspronkelijk
geplande datum, tweede paasdag, waren de banen nog
volop “under construction.” Op 8 april eveneens, maar
baan 3+4 waren reeds “bespeelbaar” (zij het met een
provisorisch hekwerk), reden waarom men had besloten
het ritueel toch maar uit te voeren.
Kleinschalig, want de activiteiten die voor 2 april voorzien waren, bleven achterwege. Aanwezig waren het
voltallige bestuur, enkele genodigden en een aantal vaste
zondagochtendtennissers, waaronder uw verslaggever,
en de pers.
Het gezelschap op weg naar baan 3+4

De Opening werd uitgevoerd door Wethouder Berrie van
Rijswijk, links op bovenstaande foto.
Voorzitter Serge (rechts) en Wethouder Berrie hielden
toepasselijke toespraken, waarin de lange weg benadrukt
werd die afgelegd was om het zover te laten komen, en
de voortvarendheid waarmee men, na toestemming van
de gemeenteraad, de vernieuwing had aangepakt. De
werkzaamheden hebben door omstandigheden helaas
enige vertraging opgelopen, zodat de streefdatum van 2
april niet gehaald werd. De wethouder sprak ook nog de
hoop uit dat door de vernieuwing nieuw talent zich zou
ontplooien om t.z.t. op Wimbledon successen te behalen,
waaraan de gemeente dan een bijdrage geleverd had.
Hierna werden de banen (nou ja: deels) geopend verklaard, via bovenstaande handdruk.
Het gebeuren werd feestelijk afgesloten met koffie en
vlaai in de kantine.

Het gebeuren werd feestelijk afgesloten met koffie en
vlaai in de kantine.

Inmiddels was ook het plan geopperd om
op Hemelvaartsdag, wanneer alle banen
echt helemaal klaar zouden zijn,
een feestelijke opening voor alle leden te organiseren,
om de opgelopen schade van 2 april in te halen.
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1. Het Openingstoernooi voor de Groen-kinderen

HEROPENING NIEUWE BANEN

Volgens de uitnodiging was de gang van zaken als volgt:
Voor de Groen-kinderen wordt het openingstoernooi gehouden van 9.00-10.30 uur. Net als bij de Groen-competitie spelen jongens en meisjes gewoon door elkaar. Er
worden alleen dubbels gespeeld.
Hieronder ziet u een foto van de winnaar, Dave Slangen,
(in ’t rood):

Uit:
“Omdat op 8 april de weergoden niet meewerkten zijn de nieuwe smashcourts van TC Bunde
op Hemelvaartsdag opnieuw geopend. Dit gebeurde met een demonstratiepartij, gespeeld
door Ricardo Hagendoorn en Ralph Ubachs.
Na deze partij waren er nog enkele clubwedstrijden. De hernieuwde opening werd afgesloten met een BBQ.”
Aldus de berichtgeving in “MEER VANDAAG”, de
lokale omroep uit Meerssen die producties maakt voor
televisie, radio en online.
Het geheel werd verlucht met een groot aantal foto’s.
Helaas klopt het rapport niet helemaal.

De Opening was oorspronkelijk gepland op 2 april en de
reden van het uitstel was niet te wijten aan de weergoden, maar aan het feit dat de banen nog niet klaar waren.

2. Ontvangst met koffie en vlaai
Er was keuze uit diverse soorten vlaai en i.p.v. koffie
was er ook thee of fris beschikbaar. Hieronder ziet u de
zelfbedieningstafel:

Op 8 april vond wel de “voorlopige opening” plaats,
met de woorden van het Bestuur:
“Op 8 april sloten wij het traject dat we samen met de
gemeente doorlopen hebben al feestelijk af met een
bezoekje van Wethouder Van Rijswijk aan ons park.
Zie de bijdrage: OFFICËLE OPENING VERNIEUWDE
BANEN, elders in deze Bundel.
Op Hemelvaartsdag 10 mei werden de nieuwe banen dus
wel “heropend”, met het oorspronkelijk programma van
2 april:
1. 9.00-10.30 Openingstoernooi voor de Groenkinderen
2. 10.15 uur koffie met vlaai.
3. 10.30 uur: demonstratiewedstrijd door onze
trainer Ricardo Hagedoorn
4. 11.30 uur Het Openingstoernooi.
5. 15.30 uur: barbecue.

3. De Demonstratiewedstrijd
Deze vond plaats, niet op een van de vernieuwde banen,
maar op het centrecourt op baan 5. Als partner had
Ricardo Ralph Ubachs, ook een vaardige balkunstenaar.
De partij trok veel enthousiast publiek, dat getuige was
van veel kunst- en vliegwerk van beide sterspelers en
van weinig unforced errors. Om de set in te korten werd
bij de stand 4-3 voor Ricardo het scorebord op 5-4 gezet
en werd er een beslissende game gespeeld, die gewonnen
werd door onze trainer Ricardo.
Op de volgende pagina ziet u beide Heren in rust in
beeld op de bank:
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5. De Barbecue
Men kon kiezen uit twee soorten: de standaard barbecue
( kosten 7,50) of de barbecue de luxe (12,50).
Natuurlijk moest men zich i.v.m. de inkopen van te voren hiervoor opgeven, net als voor de andere onderdelen,
m.u.v. de demonstratiewedstrijd. Na betaling ontving
men de bonnen voor het voedsel
Om 15.10 uur werd de barbecue aangestoken en even
later startte ook de elektrische. De dertig deelnemers
hebben genoten van het voortreffelijke en smakelijke
werk van Rob Stallenberg en zijn assistenten.
Naast de drie soorten verkrijgbare vlees/vis was er binnen een tafel ingericht met als toebehoren naar behoefte
salades, sausjes, brood en pasta. Als toetje was er gebakken banaan met slagroom.

links Ricardo, rechts Ralph

een deel van het enthousiaste publiek

achteraanzicht van Kok Rob in z’n element

4. Het Openingstoernooi
Volgens de organisatie:
Er worden dubbel- en mixpartijen gespeeld. De wedstrijdcommissie probeert zoveel mogelijk gelijkwaardige
partijen te maken: soms komt dat niet helemaal precies
uit, maar daar is hopelijk begrip voor.
Er waren voor ieder 2 leuke partijen gepland en de
liefhebbers konden er nog een derde aan vastknopen.
De uitslagen waren niet belangrijk. Beelden hebben we
hier niet van, daarom nog maar eentje van het publiek:

idem frontaal Voorzitter Serge
Natuurlijk hebben we veel meer foto’s van deze
schitterende (alleen het weer viel wat tegen) dag;
hiervoor verwijzen wij naar de vernieuwde website van
TC Bunde: www.tcbunde.nl.
Met dank aan het Bestuur voor de organisatie.
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ETEN WAT DE POT SCHAFT 29 MAART
Terwijl buiten nog ijverig werd gewerkt aan de aanleg
van de nieuwe tennisbanen, begon op 29 maart 2018
rond 19.00 uur in het clubhuis van TC Bunde de derde
“Eten wat de pot schaft”.
Het echtpaar Marwa en Munzer hadden ditmaal voor
ons een Syrische maaltijd bereid. Maar liefst 45! liefhebbers waren daar op afgekomen.
Na de uitleg van Marwa begonnen wij met het voorgerecht: een kop linzensoep. Niet eerder geproefd, wel
erg lekker.
Het “hoofdgerecht” bestond uit een buffet (zie foto’s)
met als gerechten: uzi (een bol met o.a. rijst, erwtjes en
bonen) met yoghurtsaus, fettoes (salade met o.a. diverse groenten), simboseh (een soort “mini-loempia” met
o.a. vlees) en toastjes met mmtebel, muhammara en
hummus.
Daarna werden wij nog verwend met een nagerecht (zie
foto’s), bestaande uit RaasAlabed (bruine bolletjes met
daarin cacao, kokos en melk), Suksè (een soort cake met
biscuit, chocolade en water) en Rafajolli (witte bolletjes
met melk, kokos en griesmeel).
Al met al een heerlijke maaltijd met een goede vulling
voor de maag en een mooie blik in de Syrische keuken!
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Elke laatste donderdag van de maand
Kijk voor verdere info op onze website:
tcbunde.nl/activiteiten/eten-wat-de-pot-schaft

Op 26 juli heeft Rob Stallenberg
alles voortreffelijk verzorgd
(iets met kalkoen en iets met vis en als
dessert een heerlijk ijs met vruchtensaus
en vruchtjes)
en de 40 deelnemers waren uitermate
tevreden.

Zomerse taferelen van 26 juli 2018
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WIST U DAT…
 Er bij de vernieuwde banen meteen een uitvoerige
gebruiksaanwijzing geplaatst is?

U ziet zes m.o.m. duidelijke verbods-symbolen:
Eten verboden
Kauwgum verboden
Roken verboden
Honden verboden
Fietsen verboden
Verboden met hoge hakken te betreden
(en niet compleet voor dames, zoals een
bekende interpretator opmerkte)

 We hier als toegift beide borden naast elkaar tonen,
zoals ze nu bij baan 3 te bezichtigen zijn?

Het leek sommigen een beetje onvolledig.
Wij hoorden bijv.: Mag je er dan wel op met
voetbalschoenen, schaatsen, motoren, enz. enz.
 Op 25 juli bleek dat dit de Engelse gebruiksaanwijzing was?
Wil en Jef hebben op die datum de voor Nederland
geldende versie aangebracht:

 Na elk gebruik de banen geveegd dienen te worden
en de nieuwe combinatieslepers (borstel
+ net) in het midden
van de beide banen
opgehangen dienen te
worden, zodat ze
vanaf beide banen
makkelijk bereikbaar
zijn?
Het ligt wel in de bedoeling om er nog een paar van die
slepers bij te krijgen.

In de volgende kolom ziet u een beter leesbare versie met
ook de aanvullende regels.
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Op de vernieuwde website treft u ook het bijgewerkte

HISTORISCHE OVERZICHT
aan, dat er ongeveer als volgt uitziet :

HOOFDLIJNEN UIT DE
HISTORIE
VAN T.C. BUNDE

1976

1977

1978

1081

1982

1983

1987

1991

1993

1996

1997

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Als u klikt op een jaartal (op de site, niet hier),
verschijnt vanzelf iets
van wat er in dat jaar heeft plaatsgevonden.
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TC Bunde – Painini Dauwtrapperstoernooi 2018
Ook dit jaar was er gelukkig
weer een Dauwtrapperstoernooi.
Voor diegenen die niet weten
wat dit inhoudt: er worden 3
mixdubbelpartijen gespeeld
van elk 3 kwartier en daarna
wordt er gezamenlijk spek
met eieren gegeten.
Het toernooi vond plaats op zaterdag 30 juni.
De weergoden waren ons zeer gunstig gestemd en
we mochten ons verheugen op een deelnemersveld
van 26 leden (1 junior, 25 senioren van wie 9 dames
en 16 heren).

Toen iedereen aan tafel zat nam Toon (medeorganisator) het woord.
Hij bedankte iedereen voor de geweldige opkomst
en tevens werden de sponsoren bedankt.
Een speciaal woord van dank ging uit naar Norbert
en Carlo voor het verzorgen van het ontbijt.
Voor het vleesbeleg had Toon, Peter van der Zee,
Nico Vossen en zichzelf bereid gevonden om dit te
betalen.
Hierdoor was het toernooi “financieel volledig afgedekt” en hoefde er geen bijdrage meer te worden
gevraagd van de deelnemers.
Onder luid applaus werd er daarna begonnen met
het ontbijt.

De sponsorcommissie had bakkerij Painini uit
Meerssen bereid gevonden om het brood te sponsoren.
De eieren werden gesponsord door Dion en Leon.
Alleen voor het broodbeleg werd geen sponsor gevonden (maar hierover later meer).
Carlo en Norbert waren gevraagd om wederom,
zoals altijd, het ontbijt te verzorgen:

Nadat iedereen alles had opgegeten, inmiddels was
het na elven, begonnen de eerste deelnemers huiswaarts te keren.
Na het ontbijt werd alles gezamenlijk opgeruimd en
afgewassen, waarna de laatste deelnemers ook huiswaarts keerden en konden we terugzien op een geslaagd Dauwtrapperstoernooi.

Om 07.00 uur in alle vroegte en onder het genot van
de opkomende zon werd er begonnen met de indeling en werd er gestart met de wedstrijden.
Elke wedstrijd duurde 3 kwartier waarna er opnieuw een indeling werd gemaakt.
De wedstrijden werden gespeeld tot 10.00 uur.

Nogmaals iedereen bedankt voor deelname, organisatie en sponsoring en tot volgend jaar.
Guido Lemmens.

Ondertussen hadden Norbert en Carlo buiten op het
terras de tafels gedekt.
De tafels zagen er keurig uit met manden gevuld
met verse broodjes, croissants en krentenbollen en
koffie, thee en verse jus d’orange.
Op de tennisbanen kon je het spek met ei al ruiken!
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(ON)GEVALLETJE

Hier ziet u de losse buizen van
het onttakelde hekwerk van baan 3+4
i.v.m. de vernieuwing,
(foto van 14 maart 2018).

Hier zijn Wil en Nico op 21 maart 2018 bezig met
vervanging van de kapotte middels een al eerder
door Wil geredde buis, zie plaatje 2.
De buis, op het plaatje nog rustig gelegen op de
bank, wordt even later door Wil met de flex
op maat gemaakt,
waarbij iets mis ging en Wil letsel opliep.
Snelle eerste hulp werd verleend maar Nico was er
niet gerust op en is met Wil, die het eigenlijk niet
nodig vond, toch naar de dokter gereden.
Het letsel was zodanig dat het gehecht moest
worden, hieronder ziet u het resultaat:

Wil brengt er vrijwel ongezien (maar kijk goed!)
enkele in veiligheid en in voorraad voor
noodgevallen

Wil kan er wel mee lachen: even een weekje in de
ziektewet en een extra stukje vlaai.
Deze was geschonken door Ad van Gisbergen,
zelf net hersteld van een ontwrichte duim
(niet opgelopen in dienst van het P-Team)
die deze heuglijke dag zijn verjaardag vierde.

Weet u nog, dit (nood)gevalletje (een van de vele)
van stormschade uit 2016 waarbij de omheining
(van baan 6) flink beschadigd werd?
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VAN HET P-TEAM

Hier ziet u de nieuwe (goedgekeurde) baanbedekking
voor de nieuwe banen, gezien de benaming
bij uitstek geschikt voor het slaan van aces!

Dit zijn geen leden van het P-Team op het duikelrek
maar het plaatje is wel door een lid ervan op woensdag
25 maart opgenomen.

Het naamveldje heeft er lang niet goed bij gelegen, en
nog niet, maar we hopen op een spoedig algeheel herstel.

Op zoek naar nog bruikbaar afval voor de club, tijdens
de vernieuwing van de banen.

Ron is met de hogedrukspuit als therapie voor de
buxusplanten in de weer.

Geen sluikreclame, maar de achterkant van een
hergebruikt bord voor een andere sponsor.
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Ontluikende natuur op ons park in april.

Een stilleven van de hand van Nico V., gecreëerd uit
deels ongelooflijk materiaal uit de vuilnisbak.
Het opduiken van de zureharingpot links was voor zijn
smaak als het heen bijten door een zure appel…

In de vorige Tennisbundel zag u hoe oefenkooi-1
tijdelijk dienst deed als hondenhok.
Ook oefenkooi-2 is bezet door een dier, een mol ditmaal.
Zijn hoop is net platgeslagen door een hevige slagregen.

Soep voor het P-Team, restant van de dinsdagcompetitie,
als voorgerechtje voor de grote viering van het
Zilveren Jubileum van het Team (opgericht in 1993)?

In en onder het naamveldje vieren weer andere dieren,
de veldmuizen, (nog steeds) hun feestjes;
u ziet de enigszins verscholen geheime toegang
onder rechts van het midden.

De houtwal is op afstand van het hek opnieuw aangelegd
op, volgens sommigen, een door kaalslag aangetaste
strook om het hekwerk vrij te houden van wildgroei.
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Kort na de vernieuwing van de banen zijn ook de
naambordjes vernieuwd; hierboven ziet u niet baan 33,
maar links het oude bordje van baan 3 en rechts het
nieuwe. Jef en Wil zijn druk bezig met
de vervanging.

In mei hebben we verschillende hoosbuien gehad,
waardoor hier en daar modderstromen ontstonden.
Hierboven ziet u een klein voorbeeld daarvan.

Hierboven ziet u hoe Nico een smerig probleem, een
verstopping, in de kleedaccommodatie aanpakt en
oplost.
En hieronder het (hier moeilijk leesbare)
onderhoudsschema, dat op de banen van toepassing is,
aangeleverd door de Firma Rooden t.b.v. het P-Team
en alle leden van TCB.
In de volgende Bundel komen we hier groot op terug!

Er was in de natte periode ook weer veel drukte met het
gewone schoffelwerk, hier ziet u Ad en Mat in actie.

Een aantal P-Teamleden heeft ook weer meegedaan aan
het REIZEND CIRCUIT; hierboven ziet u de uitslag.
Volgens Captain Rob heeft het team geprobeerd om de
poedelprijs te bemachtigen, maar dat was net niet gelukt.
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Het hangt ook op het publicatiebord bij de bar.

BERICHT VAN FRANÇOIS EN SUSANNE

WIST U DAT…
 … ons Heiveld een heel complex is geworden?
Na alle ingrepen is het veld nu af en is op 10 juli 2018
het volgende bord geplaatst:

Hallo, wij zijn François en Susanne Devens.
Sinds een jaar wonen we samen met ons zoontje Robin
van bijna 5 in Bunde. Na de verhuizing hebben we ons
lidmaatschap bij TC Hazendans in Maastricht opgezegd
en zijn we lid geworden van TC Bunde.

Voor het geval dat u de letters op de foto niet in een
oogopslag kunt lezen, volgt hieronder een vergroting:

`

De club heeft ons een warm welkom geheten. We zijn
terecht gekomen in een gezellig mix-competitieteam
waar we de voorjaarscompetitie mee gespeeld hebben.
Voor de najaarscompetitie zijn we ingedeeld in een heren- en damesteam.
Tussen de competities door doen we nog aan enkele
toernooien mee. Indien mogelijk gaan we naar de damesen herenavond. Al schiet dat er deze periode helaas vaak
bij in. Dat zal er waarschijnlijk weer wat meer van komen als de najaarscompetitie afgelopen is.
Robin is onze trouwe supporter tijdens de toernooien. Na
afloop van een wedstrijd helpt hij graag mee met het
vegen van de baan.
Jong geleerd is oud gedaan!

HEIVELD
sport en recreatie
Scouting Bunde
Tennisclub Bunde
Voetbalvereniging Bunde
Hockey Vereniging Meerssen
Golfclub Meerssen
Vlindertuin Meerssen
Hondenlosloopterrein

 … we na de langdurige verbouwing van de “Heiveldweg” beschikken over talloze parkeerplaatsen?
We kunnen nu weer veel meer deelnemers aan activiteiten ontvangen!
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Uit de Pers: De Geulbode, 21 maart 2018
(Het verslag van de opening uit De
Limburger hadden wij al vermeld in
de vorige Bundel; omdat het verslag
in De Geulbode van totaal andere aard
is, vermelden wij het hieronder, in
enigszins aangepaste vorm).
VLINDERTUIN MEERSSEN
GEOPEND TIJDENS BOOMFEESTDAG
De Vlindertuin in Meerssen is afgelopen woensdag 14
maart feestelijk geopend door wethouder Guido Houben.
Kinderen van groep 7 van basisschool “De Bundeling”
hebben bij gelegenheid van de Nationale Boomfeestdag
hoogstam fruitbomen geplant

Een prachtige lentedag afgelopen week
was het perfecte moment voor de
opening van de Vlindertuin Meerssen en
de Boomfeestdag.
De jassen waren al gauw uit bij het graven van de gaten
voor de 15 fruitbomen die geplant zijn. Deze bomen, alle
oude rassen uit de streek, zijn met hulp van diverse
leden van IVN Meerssen, IVN Ulestraten en Promologisch Genootschap Limburg geplant. Komende jaren
zullen deze bomen appels, peren, pruimen en walnoten
gaan dragen en hopelijk voor een mooie oogst gaan
zorgen.
Tijdens het openingsmoment hebben
voorzitter Sandra van den Beuken en
wethouder Guido Houben het informatiebord bij de Vlindertuin onthuld.

Agenda
Landelijke inzaaidag 22 april
Samen met “The Pollinators”gaan we delen van de
Vlindertuin Meerssen en terreinen in de omgeving
inzaaien met Vlinder- & Bijenzaad.
Koningsdag 27 april
Tijdens Koningsdag zal de Vlindertuin Meerssen
geopend zijn voor het publiek. Tevens zal de
Vlindertuin meedoen met de spellendag
georganiseerd door Scouting Bunde.
Wil je op de hoogte blijven van de Vlindertuin
Meerssen volg dan de Facebookpagina
www.facebook.com/vlindertuinmeerssen
of kijk op de website
www.thebutterflyhouse.nl.
Adres van de Vlindertuin: Heiveld 2, Bunde

Adres T.C. Bunde: Heiveld 1, Bunde

NLDoet – Enkele dagen voor de opening was de
Vlindertuim Meerssen decor voor NLDoet 2018. Tijdens
deze, ook zonovergoten dag, heeft men ook diverse
werkzaamheden verricht in de Vlindertuin. Ruim 20
studenten en begeleiders van het United World Cpllege
in Maastricht hebben zich in het zweet gewerkt. Ze
hebben voorjaarsbloeiers geplant, houtsnippers op de
paden aangebracht en de bloemenheuvels voorbereid
voor de landelijke inzaaidag op 22 april 2018.

Meedoen? – Wil je een rol spelen in de
Vlindertuin Meerssen? Wij zijn altijd op
zoek naar mensen die een paar uurtjes
van hun tijd willen inzetten. Dat kan in
het onderhoud, educatie of in participatieprojecten.
Iedereen is welkom! Meld je dan aan via
info@thebutterflyhouse.nl.

We are the pollinators
We sow seeds and plant trees
nature knows best
So we always ask ourselves:
what would nature do?
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