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WIST U DAT…
 Bij de tropische temperaturen van de afgelopen zomer speciaal aan de kantinevrijwilligers gedacht is?

U ziet het aan de
op de werkplek
geplaatste ventilator hiernaast.


Recentelijk bijgevoegd tafereel aangetroffen werd
in het toilet van de heren-omkleedruimte?

In het fonteintje
werd een volledig
doordrenkte wc-rol
aangetroffen.
Blijkbaar was het
teveel moeite om de
rol op de juiste manier te bevestigen
aan de rolhouder. Nu bleek de kraan echter niet volledig dichtgedraaid waardoor de wc-rol zich kon volzuigen met water en daardoor de afvoer afstopte. Het zou
een kwestie van tijd geweest zijn dat het fonteintje zou
over lopen met alle (natte) gevolgen van dien!
Gelieve dus een wc rol op de juiste plek weer op te
hangen en niet in het fonteintje te plaatsen!

NAMENS DE KANTINECOMMISSIE
PRIMEUR

GEVONDEN VOORWERPEN

Op zondag 14 april 2019 waren wij getuige van een
primeur bij T.C. Bunde: twee betaalde jeugdleden
hadden kantinedienst, Lise en Lindy.
Vanwege de competitie was het druk op de club, en onze
serveersters hadden geregeld handen vol werk.
Zij deden het uitstekend

In de loop van de tijd zijn er weer een hoeveelheid
achtergelaten bezittingen verzameld, waarvoor zich tot
op dit moment nog niemand gemeld heeft.
Het betreft o.a. kleding, drinkflessen (op het schap in de
hal) en zonnenbrillen (in de doos op de bar).
Hieronder ziet u e.e.a. in beeld.

Boven: kleding
Links: drinkbekers
Onder: zonnenbrillen
even poseren voor de camera
Op zaterdag 13 april was er ook competitie geweest en
de nasleep daarvan was nog evident en hinderlijk aanwezig in de keuken van de kantine:

Mocht zich op korte termijn niemand melden, dan gaat
met name de kleding naar het goede doel.

Noot bij “de nasleep” van hiernaast:
Men weet toch dat het de bedoeling
is om de gebruikte spullen netjes op
te ruimen, in de vaatwasser te plaatsen en deze ook aan te zetten, en wat
er niet in past, handmatig te verzorgen?

Maar ook dit karwei
namen zij voor hun
rekening, zoals u
hiernaast kunt zien:

Laat niet als dank voor het aangenaam
verpozen……
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VAN DE SPONSORCOMMISSIE

UIT DE PERS: TIP VAN DE GEMEENTE

NIEUWE SPONSOR WITTOUCK

Als sponsorcommissie zijn we verheugd te kunnen mededelen dat we sinds mei van dit jaar een nieuwe sponsor hebben mogen begroeten: firma Wittouck.
TERUG VAN VAKANTIE?
SPOEL EERST DE KRAAN DOOR!

Wittouck, kunstgras onderhoud support is een jong energiek bedrijf, gericht op het onderhoud van all weather en
zandingestrooide tennisbanen, hockey en kunstgras
voetbalvelden. Wij maken ons sterk voor een persoonlijke benadering waarbij we vakkundig advies geven, service staat bij ons hoog in het vaandel. We adviseren dan
ook altijd het meest toepasselijke kunstgrasonderhoud
programma voor u, met of zonder specialistische mosverwijdering, hierbij hanteren wij scherpe tarieven. Wij
werken met compacte machines van het merk Smg.
Hierdoor kunnen wij door kleine poortjes met een minimale doorgang van 1meter. Indien gewenst en mogelijk,
kunnen we ook wekelijks of maandelijks onderhoud
voor u uitvoeren. Ook voor het behandelen van uw
kunstgras of gravel tennisbanen met een mos en alg werend/dodend biologisch middel kan u bij ons terecht.

Gepubliceerd op: 07 augustus 2019 12:00

Wanneer kraanwater langer dan een week stilstaat in
de leidingen, loopt de kwaliteit terug. Na terugkomst
van vakantie is het daarom verstandig eerst de waterleiding in huis door te spoelen. Dat geldt zeker als het
warm is of als het warm is geweest terwijl u weg was.
Spoel het systeem enkele minuten door en u krijgt
weer lekker, vers drinkwater van goede kwaliteit.

Graag nodigen wij u uit op onze site rond te kijken:
www.wittouck.nl
Een greep uit onze diensten:






Reinigen van kunstgras sportvelden
Mosverwijdering op kunstgras sportvelden
Decompacteren van kunstgras sportvelden
Reparaties op kunstgras sportvelden
Reinigen van witte belijning op all weatherbanen

Wat moet u doen?
Spoel eerst de toilet(ten) door. Spoel daarna de kraan
door die het dichtst bij de watermeter zit. Laat vervolgens alle kranen goed doorlopen met warm en koud water gedurende enkele minuten. Vergeet hierbij niet de
buitenkraan en tuinslang. Denk ook aan de badkraan,
wastafel en douchekop. Leg de douchekop in een emmer
met water en laat de douche enkele minuten doorlopen
met warm water. Zo voorkomt u besmetting met de legionellabacterie. Een besmetting kunt u oplopen door verneveld water in te ademen waar de bacterie inzit, bijvoorbeeld tijdens een warme douche.

Wittouck - Kunstgras onderhoud support VOF
Rijksweg 3A, 6325PE, Berg en Terblijt
Telefoon: +31 (0) 437820544
E-mail: info@wittouck.nl

Besparingstip
Vang het water op in een
emmer en gebruik het in
en om het huis, voor de
planten bijvoorbeeld.

N.B.: Op het clubhuis van T.C. Bunde wordt het water
periodiek gekeurd.
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VOORJAARSCOMPETITIE 2019
TC Bunde heeft 3 kampioenen in de VJC 2019!

Team Annelies Cordewener in de 2e KL DD
op dinsdag
Gefeliciteerd allemaal!

Team Ad Balemans in de 3e KL HD
op vrijdagavond

NAJAARSCOMPETITIE 2019

Voor de NJC 2019 hebben zich 12 teams ingeschreven
1 team 8/9 op donderdagavond
4 teams op vrijdagavond
1 team op zaterdagmiddag
4 jeugdteams op zondag geel
2 jeugdteams op zondag groen

Team Miriam Sassen in de 2e klasse DD
op vrijdagavond
Van dit team is helaas geen foto beschikbaar
(Wij houden ons aanbevolen deze alsnog te plaatsen…)

Succes allemaal!
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Datum

captain

Schema

12-09-2019
13-09-2019
13-09-2019
13-09-2019
13-09-2019
14-09-2019

Rob Eurlings
Ton Leunissen
Ad Balemans
Geert Sondeijker
Miriam Sassen
Etien Spauwen

8&9-Tennis 17+ Donderdag Avond – 1e klasse – Afdeling 8
Heren dubbel 35+ Vrijdag Avond – 3e klasse – Afdeling 22
Heren dubbel 35+ Vrijdag Avond – 2e klasse – Afdeling 23
Dames dubbel 35+ Vrijdag Avond – 2e klasse – Afdeling 32
Dames dubbel 35+ Vrijdag Avond – 1e klasse – Afdeling 6
Heren 17+ Zaterdag – 2e klasse – Afdeling 21

Rob Eurlings
Ton Leunissen
Ad Balemans
Geert Sondeijker
Miriam Sassen
Etien Spauwen

Jongens 10 t/m 14 jaar Zondag – 2e klasse – Afdeling 45 12:00
Groen Zondag – Groen 1 – Afdeling 47
Jongens 10 t/m 14 jaar Zondag – 2e klasse – Afdeling 51 12:00
Jongens 11 t/m 17 jaar Zondag – 1e klasse – Afdeling 6
12:00
Gemengd 11 t/m 17 jaar Zondag – 3e klasse – Afdeling 7
Groen Zondag – Groen 2 – Afdeling 74
Oranje 1 op 4 banen van 9.00-12.00 uur
09:00
8&9-Tennis 17+ Donderdag Avond – 1e klasse – Afdeling 8 19:00
Heren dubbel 35+ Vrijdag Avond – 3e klasse – Afdeling 22 19:00
Heren dubbel 35+ Vrijdag Avond – 2e klasse – Afdeling 23 19:00
Dames dubbel 35+ Vrijdag Avond – 2e klasse – Afdeling 32 19:00
Dames dubbel 35+ Vrijdag Avond – 1e klasse – Afdeling 6 19:00
Heren 17+ Zaterdag – 2e klasse – Afdeling 21
13:00

15-09-2019
15-09-2019
15-09-2019
15-09-2019
15-09-2019
15-09-2019
15-09-2019
19-09-2019
20-09-2019
20-09-2019
20-09-2019
20-09-2019
21-09-2019

tijd banen

22-09-2019
22-09-2019
22-09-2019
22-09-2019
22-09-2019
22-09-2019
22-09-2019
26-09-2019
27-09-2019
27-09-2019
27-09-2019
27-09-2019
28-09-2019

Jongens 10 t/m 14 jaar Zondag – 2e klasse – Afdeling 45
Groen Zondag – Groen 1 – Afdeling 47
09:00
Jongens 10 t/m 14 jaar Zondag – 2e klasse – Afdeling 51
Jongens 11 t/m 17 jaar Zondag – 1e klasse – Afdeling 6
Gemengd 11 t/m 17 jaar Zondag – 3e klasse – Afdeling 7 12:00
Groen Zondag – Groen 2 – Afdeling 74
09:00
Rood op 1 baan van 9.00-11.00 uur
09:00
8&9-Tennis 17+ Donderdag Avond – 1e klasse – Afdeling 8
Heren dubbel 35+ Vrijdag Avond – 3e klasse – Afdeling 22
Heren dubbel 35+ Vrijdag Avond – 2e klasse – Afdeling 23
Dames dubbel 35+ Vrijdag Avond – 2e klasse – Afdeling 32
Dames dubbel 35+ Vrijdag Avond – 1e klasse – Afdeling 6
Heren 17+ Zaterdag – 2e klasse – Afdeling 21

29-09-2019
29-09-2019
29-09-2019
29-09-2019
29-09-2019
29-09-2019
03-10-2019
04-10-2019
04-10-2019
04-10-2019
04-10-2019
05-10-2019

Jongens 10 t/m 14 jaar Zondag – 2e klasse – Afdeling 45
Groen Zondag – Groen 1 – Afdeling 47
Jongens 10 t/m 14 jaar Zondag – 2e klasse – Afdeling 51 12:00
Jongens 11 t/m 17 jaar Zondag – 1e klasse – Afdeling 6
12:00
Gemengd 11 t/m 17 jaar Zondag – 3e klasse – Afdeling 7
Groen Zondag – Groen 2 – Afdeling 74
8&9-Tennis 17+ Donderdag Avond – 1e klasse – Afdeling 8 19:00
Heren dubbel 35+ Vrijdag Avond – 3e klasse – Afdeling 22 19:00
Heren dubbel 35+ Vrijdag Avond – 2e klasse – Afdeling 23 19:00
Dames dubbel 35+ Vrijdag Avond – 2e klasse – Afdeling 32 19:00
Dames dubbel 35+ Vrijdag Avond – 1e klasse – Afdeling 6 19:00
Heren 17+ Zaterdag – 2e klasse – Afdeling 21
13:00
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Rob Eurlings
Ton Leunissen
Ad Balemans
Geert Sondeijker
Miriam Sassen
Etien Spauwen

7 en 8
3 en 4
5 en 6

1 t/m 4
5 en 6
schema
schema
schema
schema
5 en 6

3 en 4

7 en 8
5 en 6
1 en 2

5 en 6
7 en 8

5 en 6
schema
schema
schema
schema
5 en 6

06-10-2019
06-10-2019
06-10-2019
06-10-2019
06-10-2019
06-10-2019
10-10-2019
11-10-2019
11-10-2019
11-10-2019
11-10-2019
12-10-2019

Jongens 10 t/m 14 jaar Zondag – 2e klasse – Afdeling 45
Groen Zondag – Groen 1 – Afdeling 47
09:00
Jongens 10 t/m 14 jaar Zondag – 2e klasse – Afdeling 51
Jongens 11 t/m 17 jaar Zondag – 1e klasse – Afdeling 6
Gemengd 11 t/m 17 jaar Zondag – 3e klasse – Afdeling 7 12:00
Groen Zondag – Groen 2 – Afdeling 74
09:00
8&9-Tennis 17+ Donderdag Avond – 1e klasse – Afdeling 8 19:00
Heren dubbel 35+ Vrijdag Avond – 3e klasse – Afdeling 22
Heren dubbel 35+ Vrijdag Avond – 2e klasse – Afdeling 23
Dames dubbel 35+ Vrijdag Avond – 2e klasse – Afdeling 32
Dames dubbel 35+ Vrijdag Avond – 1e klasse – Afdeling 6
Heren 17+ Zaterdag – 2e klasse – Afdeling 21

13-10-2019
13-10-2019
13-10-2019
13-10-2019
13-10-2019
13-10-2019
17-10-2019
18-10-2019
18-10-2019
18-10-2019
18-10-2019
19-10-2019

Jongens 10 t/m 14 jaar Zondag – 2e klasse – Afdeling 45 12:00
Groen Zondag – Groen 1 – Afdeling 47
Jongens 10 t/m 14 jaar Zondag – 2e klasse – Afdeling 51 12:00
Jongens 11 t/m 17 jaar Zondag – 1e klasse – Afdeling 6
Gemengd 11 t/m 17 jaar Zondag – 3e klasse – Afdeling 7 12:00
Groen Zondag – Groen 2 – Afdeling 74
8&9-Tennis 17+ Donderdag Avond – 1e klasse – Afdeling 8 19:00
Heren dubbel 35+ Vrijdag Avond – 3e klasse – Afdeling 22 19:00
Heren dubbel 35+ Vrijdag Avond – 2e klasse – Afdeling 23 19:00
Dames dubbel 35+ Vrijdag Avond – 2e klasse – Afdeling 32 19:00
Dames dubbel 35+ Vrijdag Avond – 1e klasse – Afdeling 6 19:00
Heren 17+ Zaterdag – 2e klasse – Afdeling 21
13:00

Rob Eurlings
Ton Leunissen
Ad Balemans
Geert Sondeijker
Miriam Sassen
Etien Spauwen

20-10-2019
20-10-2019
20-10-2019
20-10-2019
20-10-2019
20-10-2019
24-10-2019
25-10-2019
25-10-2019
25-10-2019
25-10-2019
26-10-2019

Jongens 10 t/m 14 jaar Zondag – 2e klasse – Afdeling 45 12:00
Groen Zondag – Groen 1 – Afdeling 47
09:00
Jongens 10 t/m 14 jaar Zondag – 2e klasse – Afdeling 51
Jongens 11 t/m 17 jaar Zondag – 1e klasse – Afdeling 6
12:00
Gemengd 11 t/m 17 jaar Zondag – 3e klasse – Afdeling 7
Groen Zondag – Groen 2 – Afdeling 74
09:00
8&9-Tennis 17+ Donderdag Avond – 1e klasse – Afdeling 8
Heren dubbel 35+ Vrijdag Avond – 3e klasse – Afdeling 22
Heren dubbel 35+ Vrijdag Avond – 2e klasse – Afdeling 23
Dames dubbel 35+ Vrijdag Avond – 2e klasse – Afdeling 32
Dames dubbel 35+ Vrijdag Avond – 1e klasse – Afdeling 6
Heren 17+ Zaterdag – 2e klasse – Afdeling 21
13:00

27-10-2019
27-10-2019
27-10-2019
27-10-2019
27-10-2019

Groen Zondag – Groen 1 – Afdeling 47
Jongens 10 t/m 14 jaar Zondag – 2e klasse – Afdeling 51
Jongens 11 t/m 17 jaar Zondag – 1e klasse – Afdeling 6
Gemengd 11 t/m 17 jaar Zondag – 3e klasse – Afdeling 7
Groen Zondag – Groen 2 – Afdeling 74
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3 en 4

5 en 6
1 en 2
5 en 6

3 en 4
5 en 6
7 en 8
5 en 6
schema
schema
schema
schema
5 en 6
7 en 8
3 en 4
5 en 6
1 en 2

5 en 6

12:00

3 en 4

12:00

5 en 6

LADDERCOMPETITIE
Tennis jij ook meestal alleen met je vaste tennis maatje(s)?
Ben je "nieuw" lid en wil je meer tennissen dan alleen op het lesuurtje.
Dan is mee doen aan de tennisladder erg leuk.
We willen inventariseren of er genoeg animo is om dit op te gaan zetten bij TCBunde
Voordelen van een tennisladder:
* Je daagt clubleden uit die boven je staan, en speelt dus niet alleen tegen je vaste speelmaatje(s).
* (Nieuwe) Leden leren de club en andere leden makkelijker kennen.
* Je kunt afspreken wanneer je wilt.
* Er is meer tennisbedrijvigheid op de club.
Wat houdt een laddercompetitie in?
Door je aan te melden, kom je op de tennisladder te staan.
Het aantal treden hangt af van het aantal inschrijvers.
De sterkste spelers beginnen onderaan, de zwakste bovenaan (bepaald door coördinator).
Men mag iedereen uitdagen die links van hem staat.
Mannen en vrouwen spelen door en tegen elkaar.
Wanneer de uitdager wint, mag hij de plaats van de ander innemen.
Staat men helemaal links in de rij, dan mag men alleen diegenen die rechts in de rij daarboven
uitdagen.
Hier is dus sprake van zowel een horizontale als een verticale verschuiving.
Wint de uitdager dan wordt van plaats of trede gewisseld met de uitgedaagde (1 op 1 haasje over).
Verliest de uitdager, dan verandert er niets in de stand.
Win je vaak en sta je boven aan de ladder, dan verdien je eeuwige roem... tot je weer verliest!
In eerste instantie kunnen we beginnen met Heren/Dames enkel, bij veel aanmeldingen kan ook bijv.
de dubbel worden toegevoegd.
Geheel bovenaan is trede 1 (1 speler), daaronder trede 2 (2 spelers), daaronder trede 3 (3 spelers) etc.
Trede

1

Trede

2

Trede

3

Trede

4

Trede

5

Trede

6

Trede
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1
2
4
7
11
16
22

5
8

12
17

23

3

9
13

18
24

6
10
14
19

25

15
20

26

21
27

28

De ladder competitie is in piramidevorm (wedstrijden winnen = hoger in de piramide)
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Spelregels
Je mag niet 2x achter elkaar tegen dezelfde speler spelen (er moet een partij tussen zitten).
De uitgedaagde moet binnen 3 weken een datum afspreken en de partij ook daadwerkelijk spelen.
(1x per jaar mag je een verhindering opgeven).
In de zomervakantieperiode geldt een periode van 6 weken (i.p.v. 3 weken).
Speel je niet binnen de periode met jouw uitdager, dan verlies je die partij en wisselt je positie met de
uitdager in de piramide.
Direct na de wedstrijd worden datum, deelnemers, uitslag van de wedstrijd doorgegeven via de link op
de website van TC Bunde.
Komt een speler op de afgesproken datum niet opdagen, dan verliest dit team de wedstrijd.
Na elke wedstrijd veranderen de posities in de piramide en dus ook wie je uit mag dagen.
Daarom zal na elke wedstrijd direct een nieuwe stand op de website van TCBunde worden gezet.
Op basis van deze laatste stand moet worden uitgedaagd.
Er wordt gespeeld volgens KNLTB-regels om “2 gewonnen sets” met de derde set als super tiebreak.
Je hangt gewoon een baan af en word je afgehangen, moet je zelf opnieuw een nieuwe baan afhangen.
Deelname is gratis en verplicht je verder tot niets behalve het spelen van jouw wedstrijden.
Inschrijven kan alleen via de link op de website van TCBunde: https://forms.gle/2d48DRYSZuhBusi39
(met jouw naam, telefoonnummer en tennisniveau (actuele rating KNLTB of je spelniveau).
Binnenkort wordt de tennisladder mogelijk via de KNLTB ClubApp.
De speelperiode is het hele jaar.
In geval van onenigheid is de uitspraak van de laddercommissie bindend.
-

Heb jij zin om mee te gaan doen?
Heb je op- of aanmerkingen over het opzetten van de tennisladder?
Geef door of je graag wil singelen of dubbelen.
Mail gegevens laddercompetitie voor doorgeven stand z.s.m. door
via de link op de website van TCBunde: https://forms.gle/2d48DRYSZuhBusi39
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PADEL
Het is al weer enige
tijd geleden dat de
leden informatie
hebben ontvangen over
de stand van zaken
betreffende de aanleg
van padelbanen bij
T.C. Bunde.

Zie:
https://tcbunde.nl/site/wp-content/uploads/2019/03/20190601-StandvanzakenPadeldefinitief7236.pdf
Tot nu toe zijn er geen verdere stappen gezet omdat we in afwachting zijn van de uitkomst
van de subsidie aanvragen bij de SBOS, gemeente en de RABO bank.

WIST U DAT…
… er weer een aantal spelers van de herenavond
van TC Bunde in de eerste week van oktober a.s.
in Bad Laasphe verblijft en aldaar tegen en met
de plaatselijke TC Rot Weisz Laasphe de rackets
kruist?
We houden u op de hoogte…

Deze foto’s (op een na) zijn
uit 2018,
zie verslag in Tennisbundel
2018, nummer 3.
10

NOG EEN PAAR PADELPUBLICATIES
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WIST U DAT…
 Enkele van onze leden weer eens voor een
“Uit de Pers” (De Limburger van 11 mei j.l.) gezorgd
hebben?
U ziet ze hieronder:

 Nu we het toch over averij hebben, wist u dat de
glastrofee van Wil Meij opnieuw schade heeft opgelopen?
In de vorige Bundel hebben we u het volgende hierover
gemeld:

 De Paassfeer nog lang zichtbaar gebleven is in de
kantine?

Wist u dat… …
De Vrijwilligerstrofee uit het
verleden (destijds vervaardigd door Wil Meij), die in de
kersttijd net als de gehele
kantine prachtig versierd was,
bij de opruimingswerkzaamheden, een flinke beschadiging heeft opgelopen?
Hiernaast ziet u een beeld
van de schade in het bovendeel van het artistieke racket.
Als u goed kijkt, kunt u zien dat het lijkt alsof het racket,
vanwege het ongeval, u tandenknarsend aankijkt….

Deze opname is van half mei.
 Het “draaimolentje” boven de spoelbak bij de bar in
de meimaand averij heeft opgelopen?

Wil had het racket mooi gerepareerd en weer teruggeplaatst op zijn vaste plek boven de zoepkaartenbus.
Helaas bleek het op donderdag 9 mei op onbekende wijze
van zijn hangplek gevallen te zijn en het lijkt nu definitief
beschadigd:

Het glaswerk in
het bovendeel vertoont een aantal
barsten die waarschijnlijk niet
herstelbaar zijn.

Normaal heeft het vier wieken, en hier nog maar
drie; die van de huidige voorkant was afgebroken.
Rob Stallenberg heeft het euvel al na korte tijd
verholpen.
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AFSCHEID VAN RICARDO
In juni ontvingen we de volgende mail van het Bestuur:
Beste leden,
Onze trainer Ricardo Hagedoorn heeft een baan gekregen bij de KNLTB.
Helaas betekent dit dat hij na de zomervakantie niet
meer de trainingen bij onze vereniging gaat verzorgen.
Wij vinden dat heel jammer, maar wensen Ricardo heel
veel succes in zijn verdere carrière. Wij zijn al hard aan
de slag om een nieuwe trainer te vinden die de uren van
Ricardo gaat overnemen.
Om het vertrek van Ricardo niet onopgemerkt voorbij te
laten gaan, heffen we graag samen met jullie en met hem
het glas op zaterdag 8-6 om 14.00 uur.
Dit afscheidsmomentje is een verrassing voor Ricardo,
dus verklap het a.u.b. niet!
Sportieve groeten,
Het Bestuur

Op de website kwam later het volgende verslagje van het
afscheidsmomentje:

Afscheidsfeestje Ricardo
Na 5 jaar training bij ons te hebben gegeven neemt
Ricardo een nieuwe stap in zijn carrière. Ricardo
heeft een baan gekregen bij de KNLTB in Amersfoort. Om zijn afscheid niet ongemerkt voorbij te
laten gaan, hieven we op zaterdag 8 juni samen het
glas op Ricardo. Het was, zoals Ricardo het zelf
noemde, indrukwekkend hoeveel lessers de moeite
hebben genomen om persoonlijk afscheid van hem
te komen nemen!
Hierbij ook een selectie uit de bijgeplaatste foto’s:

Op de volgende pagina treft u de introductie
van onze nieuwe trainers aan!
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tennissen van mijn ouders. En daar ben ik dankbaar
voor, want ik vond dat net zo leuk en misschien nog
wel leuker dan voetbal. Als jeugdlid van tennisvereniging Simpelveld heb ik met veel plezier aan vele
toernooien en competities deelgenomen.
Door het grote spelplezier en vaak spelen van wedstrijden, ben ik uiteindelijk doorgegroeid tot de huidige speelsterkte 3 in zowel enkel als dubbel.
In de afgelopen jaren heb ik met die ervaring een
steentje kunnen bijdragen aan het succes die de
clubs hebben behaald. Momenteel speel ik zelf
actief Padelcompetitie bij Tennis Padel Geuldal.

INTRODUCTIE VAN ONZE NIEUWE
TRAINERS
U vindt deze info ook op de website:
https://tcbunde.nl/onze-trainers-tc-bunde/
De trainingen bij TC Bunde worden verzorgd door
Bjorn Boumans en Martijn Ravestein van Event
Serve in samenwerking met Evelyne Dullens.
Hieronder stellen zij zich voor.
Heeft u interesse in training, neem gerust contact op
met Bjorn op 06-5378 3684 of info@eventserve.nl

Beste tennisliefhebbers,
Beste tennisvrienden,
Via deze weg stel ik, Bjorn Boumans, me aan jullie
voor en vertel graag wat over mezelf en het plezier
waarmee ik de tennislessen voor de leden van verschillende verenigingen heb en nog steeds verzorg(d).
Allereerst wil ik aangeven dat ik met veel plezier en
passie de lessen voor zowel de jeugd als volwassenen verzorg. Ik vind met name de diversiteit van de
groepen erg leuk en uitdagend. Of de groep uit beginners bestaat of uit gevorderden, het is en blijft
maatwerk voor elk individu die de lessen volgt.
Als tennistrainer heb ik ruim 15 jaar ervaring en
beschik ik over de A- & B-licentie. Ook heb ik een
aantal jaren ervaring als Padelinstructeur.

Ik wil mij graag even voorstellen. Mijn naam is
Martijn Ravestein ik ben woonachtig in Sittard en
21 jaar oud.
Van kleins af aan ben ik opgegroeid met tennis en
heb ik bij verschillende clubs getraind en competitie
gespeeld, zoals TC Oriënt, TC Echt, RTC NIP, BRZ
en Ubach over Worms. De laatste twee jaar ben ik
ook een groot liefhebber van Padel geworden en
heb ik mijn padelinstructeursdiploma behaald. Ik
speel momenteel zowel in Nederland als België
competitie en hoop de komende jaren mijn spel te
nog verder te verbeteren en deze geweldige sport te
promoten.

Verder zal ik iets meer vertellen over mij privé.
Dit jaar studeer ik af aan het CIOS in de richting
buitensport en tennis.
Sinds een aantal maanden ben ik in samenwerking
met Bjorn Boumans van Event Serve gestart met het
geven van tennis- en padeltrainingen. Het geven van
padel- en tennislessen doe ik met zeer veel plezier
en wil dit enthousiasme ook graag overbrengen aan
de jeugd en volwassen leden van TC Bunde.

Ik woon momenteel in Wijlre samen met mijn
vriendin, twee zonen van 5 en 1 jaar en twee honden. In mijn vrije tijd geniet ik met mijn gezin van
de mooie natuur in Limburg. Ook genieten we
regelmatig van ons lievelingseten: Sushi.
Daarnaast ben ik al mijn hele leven bezig met sport.
Vanaf mijn 4e heb ik altijd gevoetbald bij SV Simpelveld, totdat ik op mijn twaalfde moest gaan
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Hallo leden van TC Bunde,

WIST U DAT

Vanaf maart 2019 ben ik, Evelyne Dullens, een 48
jarige goedlachse vrouw, 1 dag actief op de banen
van TC Bunde.

 De Kantinecommissie bij de inkopen extra aan de
Herenavond gedacht lijkt te hebben? Zie hieronder:

Als 11-jarig meisje begon ik met tennissen bij SLTC
in Sittard. Tennis speelde een grote rol in mijn leven
en mijn ervaring als wedstrijdspeelster (nationaal en
internationaal), helpt mij het beter spelen van dit
fantastische spelletje aan anderen over te brengen.
Vanaf 1995 werk ik als tennislerares (KNLTB
licentie A en B) op diverse Limburgse verenigingen.
De laatste 10 jaar heb ik me gespecialiseerd, met
behulp van de Mindset-methode (van Jackie Reardon), om het mentale (aandacht en hoe stuur ik
mezelf aan) als uitgangspunt te gebruiken in de
trainingen.

 De onderstaande fouragering zeker niet voor de
Heren was, maar extra gedaan is door Hanneke voor
de Brainstorm-lunch op 21 augustus?

Ik ben er van overtuigd dat het mentale het uitgangspunt is van iedere training, wedstrijd, werksituatie en ‘het leven’.
Ik heb er ontzettend veel zin in en verheug me op de
vele leuke momenten op de tennisbaan bij TC
Bunde.

 Onderstaand plaatje niet is wat het lijkt?

Het lijkt een aquarel, voorstellende een tafereel bij bovengenoemde lunch, vergelijk de eerste foto op pagina
17. Echter, het is een kiekje, afkomstig uit de redactionele camera, van dezelfde datum.
Wij hebben zelf ook nooit eerder meegemaakt dat het
apparaat foto’s met dit soort effecten kan maken.
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UIT DE PERS (De Geulbode, 19 juni 2019)

UIT DE PERS (De Geulbode, 7 augustus 2019)

Met excuses voor de
mindere kwaliteit van de
gescande artikelen.
Deze Brainstorm-lunch in het
clubhuis van T.C. Bunde trok een
levendige belangstelling:
zeker 15 personen hadden zich
aangemeld.
Hanneke heette iedereen welkom
en gaf enige uitleg.
De lunch was prima.
Voor de tai-chi-geïnteresseerden
was er even een aparte
voorlichting.
Een uitvoerig verslag zult u
ongetwijfeld binnenkort kunnen
zien op de website van Bunde
Beweegt.
Wij tonen u op de volgende
pagina wat foto’s van de
bijeenkomst.
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FOTO’S BIJ BRAINSTRORM-LUNCH

FOTO’S BIJ SPECIALE KOLOM P-TEAM
“ETEN WAT DE POT SCHAFT ??”
(of eigenlijk: eten wat “de bak” schaft)

Hanneke heet de aanwezigen welkom.
Vanwege het mooie zomerweer kon de lunch buiten
plaatsvinden.
Totaalbeeld van de voedselberg, inclusief drankjes.

Van de andere kant bekeken.
Statiegeldflessen bij het afval.

Binnen het plastic afval worden nog de doppen van de
flessen gescheiden, voor Nico’s Goede Doel.

Binnen geeft tai-chi-leraar Jos uitleg
over deze vorm van bewegen.
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Het menu vermeldde twee gangen, maar hier kregen we
te maken met een meevaller: er werd ook nog een nagerecht opgediend.

ETEN WAT DE POT SCHAFT
Mail van 24-5-2019:

Alle gangen waren prima voor alle zintuigen:

Beste leden,
Het is weer tijd voor: "eten wat de pot schaft."
Kijk even op onderstaande link.
https://tcbunde.nl/eten-wat-de-pot-schaft-30-mei-2019/

Het voorgerecht:
aspergesoep.

We keken en zagen:
Op 30 mei is weer: “ETEN WAT DE POT SCHAFT.”
Iedereen is welkom op deze donderdagavond om 18.30
uur.
Op het menu staat aspergesoep, gevolgd door een kippenpootje, tomaatsalade en frites.
Aanmelden per mail naar info@tcbunde.nl
Kosten:
Voor leden van 12 jaar en ouder van TC Bunde: €7,Voor juniorleden tot 12 jaar van TC Bunde: €3,50
Voor niet-leden vanaf 12 jaar: €9,Voor niet leden tot 12 jaar: €4.50

Het hoofdgerecht:
kippenpootje
tomatensalade
en frites

Deze donderdagavond op 30 mei bleek op Hemelvaartsdag te zijn, een dag waarop uw verslaggever van de partij kon zijn; normaal heeft hij op donderdag andere dringende bezigheden.
Hij heeft er geen spijt van gehad, al had hij te maken met
o.a. de tegenvaller dat de accu van zijn camera leeg was.
Maar er waren voldoende telefoontjes die de taak overnamen, zodat we u ook beeldmateriaal kunnen aanbieden.
Voor andere mensen kwam de datum blijkbaar minder
gelegen: er waren deze dag maar 16 deelnemers, verdeeld over twee tafels:

Het nagerecht:
Griekse yoghurt,
met aardbeien
en eventueel
suiker (zie het
zakje).

Als Kok trad Rob op,
geassisteerd door Els
en Lindy.

Met dank voor de smakelijke maaltijd en de
uitstekende bediening.
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Op de tafels stonden de sausjes en het stokbrood gereed.

ETEN WAT DE POT SCHAFT 25 JULI 2019
Begin juli ontvingen we de volgende uitnodiging:
Geachte leden,
Op 25 JULI is weer: “ETEN WAT DE POT SCHAFT.”
Iedereen is welkom op deze donderdagavond om 18.30
uur.
Rob Stallenberg, Lidwien en Ben Koevoets geven een
BARBEQ.

Lidwien verzorgde binnen de salades en Ben, afgewisseld door Rob, buiten het roosteren van het vlees,
waarvan hieronder een fraaie mixdubbel:

Aanmelden via: info@tcbunde.nl
Aanmelden voor 22 juli !!!!!!!!!!!!!!!!
Kosten:
Voor leden van 12 jaar en ouder van TC Bunde: 7,- euro
Voor juniorleden tot 12 jaar van TC Bunde: 3,50 euro
Voor niet-leden vanaf 12 jaar: 9 euro
Voor niet leden tot 12 jaar: 4.50 euro

eten wat
de pot
schaft

Ruim 50 liefhebbers, leden en introducé(e)s hebben aan
de uitnodiging gehoor gegeven. Bij zo’n “buiten”- activiteit speelt het weer natuurlijk een belangrijke rol.
Dat was in deze streng heersende tropische periode in
meer dan positieve zin het geval: er werd op 25 juli een
nieuw warmterecord van 40,7 graden gemeten.
Een ware MIDZOMERHAPPENING dus.
Naast gebruikmaking van de natuurlijke
bescherming van de pergola werd er nog
meer schaduw gecreëerd via enkele partytenten. De BBQ werd niet opgesteld aan de traditionele
bestuurskamerzijde van de kantine, maar aan de kleedkamerkant om de koks (nog) niet in het zonnetje te
zetten.

…de deelnemers genoten van een smakelijke maaltijd…
Na het hoofdmenu
kwam er nog een
(aanvankelijk) onaangekondigd dessert,
bestaande uit gemengde vruchten, waarvan
de voorraad helaas niet
geheel voldoende was.
Lidwien en Ben, Rob en Ank en alle andere medewerkers, namens alle deelnemers zeer bedankt voor jullie
warme inzet en prima smakelijke prestatie.

Jef inde de bijdragen en de deelnemers ontvingen twee
eetbonnen: een voor saté en een voor een hamburger.

Op de volgende pagina ziet u nog meer zomerse beelden.
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de voorbereidingen

Ben deelt het nagerecht uit

(boven en onder)
“hele” families deden mee

Gert-Jan tapt uit een ander vaatje

deelnemers, bezien vanaf de andere kant
20

HET DAUWTRAPPERSTOERNOOI
Dit werd conform de traditie gehouden op de laatste
zaterdag in juni, ditmaal de 29ste.
Er werd bekendheid aan gegeven via een intekenlijst in
de kantine, info via de website en ten derde nog een
aparte mail, met de volgende inhoud:

Beste Leden

Op zaterdag 29 juni 2019 houden we weer het Dauwtrapperstoernooi voor senioren en junioren van de middelbare school.

Carlo en Norbert verzorgden weer het ontbijt, waarbij
Guido als inkoper gecharterd was, want boodschappen
doen mocht hij wel van zijn therapeut. Naar verluidt,
heeft hij zich keurig aan het lijstje gehouden, al grapte
hij wel dat de kosten eens zo duur waren als begroot
was.
Omdat er geen mailtje naar het genoemde adres gestuurd
was en er zich dus geen sponsor gemeld had, had Toon
de volgende optie naar Martin gemaild:

Er wordt getennist van 7.00 tot ongeveer 10.00 uur.
Daarna gaan we samen aan tafel voor een heerlijk ontbijt
met spek en ei.
We zijn nog op zoek naar een of meer sponsoren. Dus
als je wilt sponsoren……. stuur even een mailtje naar
onderstaand adres.

... Als je geen sponsor vindt, kan de club misschien weer
eens als zodanig optreden? Eerder werd er per activiteit
100 euro beschikbaar gesteld.

Indien geen sponsor gevonden wordt, dan wordt een
eigen bijdrage van de deelnemers gevraagd.

Waarop als antwoord kwam:
Je kunt je opgeven, vóór 22 juni, via de intekenlijst in de
kantine of door een mail te sturen naar:
martinjacobs@hotmail.nl

… Het Bestuur van TC Bunde zal dit jaar de sponsor
voor het dauwtrapperstoernooi zijn.

Groetjes,Toon

De kosten voor het dauwtrapperstoernooi kunnen, met
aan maximum van € 100, derhalve gedeclareerd worden.
Voorwaarde is wel dat er een paar mooie (actie)foto's
gemaakt worden, maar dat zal zeker goed komen.

Via de intekenlijst hebben zich circa 15 deelnemers
opgegeven en via de website 12. Er deden drie junioren
mee, en bij de volwassenen was de afdeling Dames
vrijwel gelijk aan die van de Heren, zodat er in hoofdzaak mixed-dubbels gespeeld konden worden.
U ziet de (nog niet volledige) intekenlijst op de foto in
de volgende kolom, waarop Guido wegens een blessure
als speler ontbreekt:

Er hoefde dus geen eigen bijdrage van de deelnemers
gevraagd te worden, waarvoor dank aan het Bestuur!
De voorwaarde waaraan voldaan moest worden, kon met
een gerust hart aan de Redactie overgelaten worden.
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Naast de “gewone” leden, was Jacques Offermanns als
eregast aanwezig (hieronder vooraan links):

… genieten van een
voortreffelijk ontbijt
met spek en ei…

Jacques is sinds dit jaar geen lid meer van T.C. Bunde
vanwege zijn verhuizing naar Landgraaf. Hij was voor
deze gelegenheid speciaal uitgenodigd, omdat hij, we
denken in 2003, de bedenker van het Dauwtrapperstoernooi was, en vanaf die tijd het altijd samen met Toon
geregeld heeft, waarbij sinds geruime tijd ook Carlo en
Norbert een groot aandeel leveren.

verzorgd door Carlo en
Norbert (foto links) die
ook toegejuicht werden

De weersomstandigheden
waren uitstekend: 29 juni
viel midden in de tropische
periode.
Om stipt 07.00 uur werd de
eerste indeling gemaakt, via
het husselen van de kaartjes,
waarbij zoveel mogelijk
mix-dubbels op het bord
kwamen. Er werden drie
wedstrijdronden gespeeld
van elk drie kwartier, steeds
via opnieuw husselen, en
om 09.45 uur werd er ge… kijken naar
beld en gemeld dat het ontbijt
de indeling…
klaar was.
Dit werd geserveerd buiten op
het terras, onder de beschutting van de pergola:

Na afloop ontpopten vrijwel alle deelnemers zich als
vrijwilligers en in een snel tempo was alles opgeruimd
en heringericht.

Met dank aan allen die ertoe hebben bijgedragen om van
het Dauwtrapperstoernooi 2019 een geslaagde activiteit
te maken.
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Links ziet u de nieuwe
plantjes gereed staan,
80 stuks, van het ras:
lonicera nitida maigrun.
Rob had berekend dat er
voor 16 meter plantjes
nodig waren, en dat er
circa 5 per strekkende
meter beschikbaar moesten zijn.

DE VERVANGING VAN HET NAAMVELDJE
Elders in deze Bundel leest u dat hierover een verhaal
apart geproduceerd is en gepubliceerd wordt.
Eerst nog maar een beknopte historie (elders ziet u er
meer over): al in de vorige eeuw, in het eerste lustrum
van het P-Team, bedacht Jo Pieters het plan om op het
grasveldje voor de kleedruimte het embleem van T.C.
Bunde op natuurlijke wijze uit te beelden. Om technische en artistieke redenen is het beperkt gebleven tot
alleen de naam: TC BUNDE.
Het eerste jaar werden hiervoor o.a. afrikaantjes gebruikt.
Omdat deze niet winterbestendig waren, werd er gezocht
naar een andere, blijvende, oplossing, en die werd gevonden in buxusplanten, uitgezet door Jo en Toon.
Jarenlang hebben deze prachtig gefunctioneerd, tot de
buxusmot ten tonele verscheen. We hebben nog diverse
pogingen gedaan om de planten te behouden. In de vorige
Bundel hebt u hierover het plan kunnen lezen, maar in de
loop van de meimaand bleek er geen houden meer aan en
nam Rob het besluit om tot vervanging over te gaan.

Voor het planten werd het veldje schoongemaakt en geëgaliseerd; hieronder ziet u het maagdelijk resultaat:

Voor het eigenlijke uitplanten kon beginnen, werd
een proefopstelling gemaakt, onder kritisch toezicht:

…geen houden meer aan…
Op vrijdag 17 mei zijn de werkzaamheden die hiervoor
nodig waren uitgevoerd, door Rob en Jo van Sint Fiet, met
assistentie van Toon. Deze stak ook af en toe een (gehandicapt) handje uit, maar zorgde vooral voor de foto’s en de
koffie. Het was er goed weer voor, want het regende vrijwel constant. Jo was al voortijdig aan de slag gegaan,
waardoor de oude planten in snel tempo verwijderd waren:

Hierboven het begin en
hieronder het eindresultaat:

Links Rob en
rechts Jo,
in het midden
een deel van
de af te
voeren buxus.
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Met een touwtje wordt nog even gekeken of de
onderkanten ongeveer gelijk lopen.
Het planten was niet eenvoudig een kuiltje maken en het
plantje poten, er moest nog een heleboel meer handmatig
gebeuren:
1. Eerst speciale aarde in het kuiltje strooien.
2. Vervolgens een handjevol speciale mest.
3. Tenslotte een scheutje water toevoegen.

Na het planten werd het geheel nog twee keer met gewoon water ( het hemelwater was onvoldoende), begoten
(boven) en werd de rest van de speciale aarde
uitgestrooid (onder).

Eerst werd de bovenste rij (de T en de C) geplant,
vervolgens de onderste.

Nadat alles zo goed mogelijk vermengd was en de loopen andere sporen waren uitgewist, o.a. de modder op het
pad, kon het trio tevreden neerkijken op het resultaat:

Voorlopig is het nog een beetje ieletjes, maar als de natuur, geholpen door het hele P-Team, zijn gang kan gaan,
zult u, naar wij hopen, getuige kunnen zijn van een voorspoedige groei en een toename in kracht en schoonheid.
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2. OPROEP

UIT DE HISTORIE VAN HET NAAMVELDJE

Het P-TEAM heeft gezorgd voor een prachtig bloemenperkje op ons park in de vorm van de letters T C BUNDE. Maar bloempjes verwelken, en zeker “eenjarige”
plantjes vergaan snel. We zijn daarom op zoek naar vaste
planten met een langdurige levensduur. Eventueel kunnen
deze later weer opgefleurd worden in combinatie met
kleurige bloemetjes.

Wij zijn even, nou ja, meer een tijdlang, in de archieven
van de Tennisbundel gedoken, om te zien of we de historie van het “Naamveldje” konden reconstrueren. Dit is de
naam van het veldje voor de kleed- en douche-accommodatie van onze kantine, beplant met buxus, geplant in de
vorm T C BUNDE. We kwamen o.a. de volgende passages tegen, waarvan we hier fragmenten citeren:
Twee passages uit Tennisbundel 17de jaargang, nummer 2, juni 1998:
1. …Jo Pieters begon aan de uitvoering van zijn idee om
op de aangelegde verhoging voor de nieuwbouw van de
kantine (i.c. de uitbreiding van de kleed- en doucheaccommodatie) een bloemenperkje in de vorm van het
embleem van T.C. Bunde aan te leggen. Hij zette de
lijnen uit, verwijderde het overtollige gras en maakte de
keiharde grond bouwrijp.
Op een van die tropische dinsdagen rond de tijd van de
ijsheiligen dat hij zich hiervoor in het zweet werkte,
werd hij in beide opzichten volop geassisteerd door Toon
van Alphen, evenals een dinsdag daaropvolgend.
Jo had thuis, op Belgisch grondgebied, al tijdig de nodige
voorbereidingen getroffen: hij
had verschillende soorten bloemetjes gekweekt (waaronder
afrikaantjes en wilde leeuwenbekjes) en deze stonden inmiddels vol ongeduld te trappelen om naar hun veelbelovende eindbestemming te mogen emigreren, wat op dinsdag
2 juni plaatsvond. Omdat de oppervlakte niet geschikt
bleek voor het hele embleem, werden de bloemetjes buiten gezet in de vorm van de letters T C BUNDE.
Nog diezelfde dag werden de allochtoontjes zwaar getroffen door enkele hevige wolkbreuken waardoor ze wel
goed vast kwamen te staan, maar de Herenavond helaas
grotendeels in het wassende water viel…
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Volgens insiders kunnen we het
beste kiezen voor gesponsorde
BUXUS SEMPERVIRENS:
heestersoort met altijd groene en
glanzende bladeren, inz. als rand
gebruikt.
“Sempervirens” betekent zoals u wellicht weet: altijd
levend. Voor ons doel hebben we dus heel wat plantjes
nodig, maar ze zijn makkelijk te kweken uit snoei-afval.
Daarom doen wij de volgende oproep aan leden en liefhebbers:
 Wie kan de club buxusplantjes leveren?
 Of: wie kan ons snoei-afval leveren?
 En: wie heeft de mogelijkheid om van het snoei-afval
plantjes te kweken?
We zouden al flink geholpen zijn met alleen snoei-afval.
Hoe verder zien we daarna wel weer. Uw aanbod graag
richten tot Toon van Alphen. Bij voorbaat onze dank.
Een passage uit Tennisbundel 18de jaargang, nummer
2, juni 1999, getiteld: HET EINDE VAN EEN
(BLOEMEN) PERK (JE) ? (deel 1).
…het team kreeg een budget om BUXUSPLANTJES te
kopen. Een lid had gezien dat ze in België tegen een aantrekkelijk tarief verkrijgbaar waren, want overal werd de
markt natuurlijk scherp in de gaten gehouden. Deze drastische maatregel was noodzakelijk geworden omdat de
herhaalde oproep om bestaande plantjes of snoei-afval
voor opkweek van nieuwe, tot dusver geen tastbaar resultaat had opgeleverd.
Het bloemenperkje wordt dus binnenkort voorgoed
voltooid verleden tijd: het einde van een (tijd)perk.
Mogelijk waren de bloemetjes fleuriger om te zien dan de
ever green buxusplantjes, maar het scheelt wel een hoop
werk. Ook de afrikaantjes moesten regelmatig gesnoeid
worden om de leesbaarheid op peil te houden en zij waren niet winterhard. En om elk jaar opnieuw T C BUNDE-bloemetjes in weer en wind en eigen beheer voor te
zaaien, op te kweken en na de ijsheiligen weer buiten te
zetten, zou op den duur een te grote belasting worden,
voor welk winterhard lid dan ook…
Twee passages uit Tennisbundel 18de jaargang, nummer 4, december 1999, getiteld:

1. HET EINDE VAN EEN (BLOEMEN) PERK (JE) ?
(deel 2).

Nog enkele oudere opnames:

…Op 6 oktober startten we met de voorbereidingen.
Het onderste gedeelte van het perceel werd nauwkeurig
uitgemeten, uitgebreid en, voor zover de tijd strekte,
bouwrijp gemaakt.
Op 13 oktober werd dit werk voltooid en kon met de
grote verplanting begonnen worden. Vanwege de vergroting kwamen we plantjes tekort.
Jo Meuffels wist een even slimme als goedkope oplossing: maak er T C BUNG van, dan spaar je een letter uit!
Maar we besloten om er wat struikjes bij te kopen om
toch maar de officiële naam aan te houden.
Verder viel het weer niet mee om de letters in het gewenste lettertype te krijgen. Het computermodel dat
Toon in zijn hoofd had, bleek onconverteerbaar. De
plantjes lieten zich onvoldoende sturen. Maar uiteindelijk viel het bereikte resultaat nog niet tegen.

Hierboven is Ron met onderhoud bezig.
Hieronder een herfstplaatje uit 2013.

Waarschijnlijk zullen er volgend jaar geen bloemetjes
meer bij gezet worden. Die zijn wel fleurig, maar passen
eigenlijk niet zo goed bij het geheel; zeker nu niet meer,
nu het buxusperkje zo goed leesbaar geworden is…
2. INTERMEZZO (onderdeel Slottoernooi op zaterdag
16 oktober)
(De volgende werkzaamheden vonden tijdens het
Slottoernooi plaats op zaterdag 16 oktober).
…Een ander detail dat op zich niets met het tennis te
maken had, was het werk dat enkele leden van het PTeam, die toch in de wachtkamer zaten, tussendoor ten
uitvoer brachten, later m.m.v. enkele geïnteresseerde
toeschouwers.
Jo Pieters had voor dit doel speciaal de nog benodigde
extra plantjes meegebracht. Bij de herstructurering van
het perkje moest namelijk de letter D nog ingevoegd
worden. Jo en Toon klaarden het karwei in ruim drie
kwartier, inclusief het keurig aanharken van het hele
naamveldje…
ondanks “Sempervirens” nu toe aan vervanging:

…vanuit een ander perspectief..
P.S.: De oude foto met de afrikaantjes uit TB 1998-2 is
helaas te slecht van kwaliteit voor publicatie.
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 Het de bedoeling is dat de sleepnetten gebruikt en na
gebruik opgehangen worden op de daarvoor aangewezen plaatsen, die duidelijk zijn aangegeven?

 Dit affiche hieronder niet op het sponsorbord maar op
de toegangsdeur van de kantine te zien is?

Zo moet het dus niet!

 Bij Eten wat de pot schaft van 30 mei de consumpties
voor de eigen kaart waren, maar er door Frank gratis
drank bij geschonken werd?

 De handdoek hieronder, voor de gelegen- en leesbaarheid gedrapeerd over de tap, speciaal voor de
Herenavond ontworpen lijkt te zijn?

Het was zoals hij zei: “Geen eigen water!”
 Bij het prima Eten wat de pot schaft van 27 april er
wat foto’s gemaakt zijn, waarvan wij u er hieronder
eentje tonen?

 Er in de meimaand een nieuwe Sponsor op het bord
verschenen is?

Rob Stallenberg
kookte toen:
Asperges

In Van de Sponsorcommissie leest u meer hierover.
eten
wat de pot
schaft
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UIT DE PERS (“SFEERVOL MEERSSEN”, juni 2019)
Bestrijding eikenprocessierups
In mei zijn de eikenprocessierupsen in de gemeente Meerssen preventief
bestreden.
(Noot van de Redactie: Ook op het Heiveld)
De gemeente bestrijdt deze rupsen, omdat de
brandharen van de rups gezondheidsklachten kunnen
veroorzaken bij mensen en dieren.
Denk hierbij aan jeuk en ontstekingen. Ook
kortademigheid, kriebelhoest, koorts of misselijkheid
kunnen voorkomen.
De brandharen worden door de wind meegevoerd. Zo
kunnen ook mensen die niet in de buurt van een nest
zijn er last van hebben. Ziet u een nest! Meld het dan!

Ziet u een nest? Meld het!
Plaatselijk kunnen zich toch nog rupsennesten in de bomen vormen. Ziet u een nest
in een gemeentelijke boom (openbare grond), meld dit dan bij het gemeentelijke
Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. Of stuur een e-mail naar
info@meerssen.nl
Heeft u last van de eikenprocessierups op uw eigen terrein?
Dan moet u de rupsen zelf bestrijden. Wij adviseren u hiervoor een bedrijf in te
schakelen.
Blijf zoveel mogelijk uit de buurt van de bomen waarin de rupsen zitten!
Hoe herkent u een eikenprocessierups?
De jonge rupsen hebben een oranje kleur als ze uit het ei komen. Als ze ouder
worden, verandert de kleur in grijsgrauw met lichtgekleurde zijden. De rupsen leven
in groepen in een nest. Vanuit deze nesten gaan de rupsen vooral 's avonds en 's
nachts in processies (vandaar ook de naam) op zoek naar voedsel (eikenbladeren).
Overdag bevinden ze zich vaak in de nesten of op de zonzijde van de bast van de
eikenboom.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de
eikenprocessierups op:
www.ggdzl.nl/burgers/milieu-engezondheid/eikenprocessierups
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Mindset-methode: een methode die zorgt voor meer
zelfvertrouwen en plezier in je sport, maar ook het dagelijks leven.
Evelyne zorgt voor professionele begeleiding met veel
aandacht voor de eigen beweegmogelijkheden van de
deelnemers. "Het is heel laagdrempelig allemaal. Soms
is het gooien van een bal al uitdagend genoeg. Voor de
meesten is het een hele overwinning wanneer het lukt
om een bal over het net te slaan of een paar keer samen
over te slaan."

UIT DE PERS:

Gratis uitproberen

SENIOREN PLUS TENNIS BIJ TENNISCLUB BUNDE
03-04-2019

Om mensen de kans geven om Senioren Plus Tennis
een keer uit te proberen, geeft Evelyne op 16 april 2019
een gratis clinic van 14.00-15.00 uur op de (buiten)banen van Tennisclub Bunde. Meld u wel even aan
als u wilt meedoen, door een mail te sturen naar info@tcbunde.nl of te bellen met Hanneke Philipsen (0629026328).

Lestijden
Vindt u het leuk en wilt u vaker mee doen? Dan kunt u
zich opgeven voor een serie van 8 lessen. De lessen
vinden plaats op 7, 14 en mei, 4, 11, 18 en 25 juni 2019.
De kosten zijn €70,-per persoon. Rackets zijn op de
tennisclubs aanwezig, dus een eigen racket is niet nodig! De deelnemers worden geen lid van TC Bunde en
kunnen naast hun les geen gebruik maken van de banen.

Meer zien?
Op de website www.bundebeweegt.blogspot.nl vindt u
een filmpje waarin u kunt zien wat u kunt verwachten!

Senioren Plus Tennis is een beweegactiviteit voor
55+-ers op een tennisbaan met een tennisracket en
een tennisbal. Er wordt gespeeld op een kleiner
speelveld wat makkelijker te belopen is. De deelnemers gebruiken een lichtgewicht racket dat eenvoudig te hanteren is. De rode tennisbal is zachter dan
een normale tennisbal, waardoor de spelers meer
tijd hebben om de bal te slaan. Plezier in bewegen
staat centraal.

Delen op
Actualiteiten - Senioren Plus Tennis bij Tennisclub Bunde

Deze info ontvingen we ook nog via de krant en een
mail van het bestuur en was te zien op de website.

Voor wie?
Senior Plus Tennis is een mooi alternatief voor mensen
die vanwege blessures zijn moeten stoppen met tennis.
Maar voor mensen die nooit getennist hebben, is het ook
een leuke beweegactiviteit. Mensen met een beperking
zoals bijvoorbeeld beginnende dementie of Parkinson
zijn ook van harte welkom om mee te komen doen.
Naast samen bewegen is het sociale aspect belangrijk:
eerst samen tennissen en daarna nog samen een drankje drinken.

Mindset-methode
De lessen worden gegeven door Evelyne Dullens. Evelyne is een goedlachse tennislerares en coach die mensen individueel of in groepsverband begeleidt vanuit de
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Uw redactie is op dinsdag 16 april naar het park geweest
om een enthousiast verslag van de “activiteit” te maken.
Het was druk en gezellig op het park, maar dit was puur
vanwege de dames-dinsdagcompetitie.
Voor het Senioren Plus Tennis bleek geen belangstelling
aanwezig.
Rond twee uur fietste een oudere
heer de parkeerplaats op, maar na
even rondgekeken te hebben, vertrok hij weer, te snel om hem nog
een vraag te kunnen stellen.

Wie moeten er

extra opletten?

Aanhoudende

Hitte

  
  
     
   
  

  
  
  

mensen die
buiten werken
  
  
    
  

langdurig
medicijngebruikers

OUDEREN

Kinderen
(vooral zuigelingen)



   
  

SPORTERS

Evenementbezoekers

  
  
    
  


     
  

wat gebeurt er met je bij oververhitting?

spierkramp

Hoe

heftige
dorst

duizelig/misselijk/
verward/braken/
hoofdpijn

voorkom je oververhitting?

Houd uw huis
binnen koel.

drink voldoende
(geen alcohol)

Hou jezelf cool
met water & wind

ongebruikelijke
vermoeidheid

lichaamstemperatuur
boven de 38 graden

versnelde
hartslag

     
      

Blijf uit de zon en
bescherm je huid

vermijd
inspanning

Gebruik zonnescherm
of sluit gordijnen

      
   
     

 

 

let op jezelf
en een ander

Overigens is de bloembak (de voormalige zandbak) bij
de irissen voor een deel omgetoverd tot een rozenparadijsje, waaraan Jo hieronder de laatste hand legt:

VAN HET P-TEAM
Op een woensdag in april had Rozsi de trap naar het
voormalige Center Court zo mooi en schoon gemaakt,
dat een medelid vroeg of hij er wel over mocht lopen,
waarop het antwoord luidde:

Aan het naamveldje bleek geen eer meer te behalen,
vandaar dat hiervoor afdoende maatregelen getroffen
moesten worden; dit is een verhaal apart dat u elders
aantreft in deze Bundel, evenals de historie ervan.

”Als je eerst je voeten veegt!

Ook de wintergeraniums (als ze zo heten) bij de hokken
stonden er uitbundig bij, al zijn de bloemen op de foto
helaas niet zo heel goed zichtbaar:

Overigens lag het park er in het voorjaar weer prachtig
bij; u ziet hieronder de bloeiende blauwe regen en de
irissen, die vanuit een bepaald perspectief wel in een
vaasje leken te staan, zoals een niet-lid opmerkte:
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Niet alleen de schoonheid van
de levende natuur kan men op
ons park aantreffen, maar soms
ook een schril contrast.
Hieronder ziet u een dode groenling (volgens een van onze kenners, of is het toch een
botvink?), aangetroffen in het nog lege terrasbloembakje
nabij de minibaan:

Bij het opnieuw aangelegde naamveldje is ook een
plaatsje gereserveerd voor een perkje veldbloemen.
Volgens een P-Teamlid zijn we nu concurrenten van
de Vlindertuin. U ziet hier ook dat de planten van het
vernieuwde naamveldje al wat gegroeid zijn.

Hij zal niet het slachtoffer geworden zijn van het preventief
spuiten door de gemeente tegen
de eikenprocessierups op ons
park in de loop van de maand
mei, want (ook weer volgens een van onze kenners):
de bestrijding gebeurt biologisch, zonder gifstoffen.
Toon en Wil hebben hem op een passende plaats en idem
wijze begraven.
Het Bosmannetje heeft
last gehad van vocht:
zijn hoofd is los in zijn
broek komen te staan,
als gevolg van houtrot:
dit vanwege de penetratie van regenwater
in zijn verbindingsgaatje.
Wil heeft er nu een
ondoordringbaar
kleedje op gemaakt,
waardoor het proces
hopelijk zal stoppen.
U ziet het hiernaast.

Hier ziet u een deel van onze fruittuin: de jostabessen
hebben het dit jaar weer goed gedaan, al is het op de foto
niet zo duidelijk te zien als op de ingevoegde plaatjes;
de struiken staan nabij de rozenbak.

Niet dat we er ook een volière op nahouden: dit geheel
niet schuwe roodborstje, zittend op de pergola, hield ons,
zittend op het terras, heel lang gezelschap, alsof hij ons
bij geschikte gelegenheid een hapje wilde aanbieden.
Op een andere (woens)dag hebben we twee roodborstjes,
die zich opgesloten hadden in het P-Teamhok, kunnen
bevrijden door de deuren wijd open te zetten.

Door de warmte en
de droogte was het
gras er niet beter op
geworden.
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Op de vraag of het P-Team
misschien ook een champignonkwekerij begonnen is,
luidt het antwoord ontkennend, maar hier en daar
schiet het gewas in het park
wel als paddestoelen uit de grond, bijv. in Oefenkooi-2 en op het gras voor het Center Court.
Ook de Chinese-rozenstruiken bij de oefenkooien
bloeien prachtig, dankzij deskundig snoeiwerk.

Hierboven is Nico op eenzame hoogte
met dit soort artistiek werk bezig,
en hieronder Jo, met beide benen op de grond:

Op de eigenlijke foto is het niet zo goed te zien,
maar aan eikels is er in dit seizoen ook weer een
enorme toevloed bij T.C. Bunde. Aan het verwijderen hiervan heeft het Team wekelijks hopen extra
werk. Op het plaatje wordt het gecombineerd met
de kantjes ervan af steken.

Misschien kunnen we de
hulp van onze eigen parkeekhoorn(s) inroepen…?
Liefhebbers kunnen,
tegen geringe vergoeding eikels afhalen als
ze er hun kinderen
leuke figuurtjes van
willen laten maken,
op woensdag tussen 9.00-11.00 uur…..

Jo verwijdert niet alleen de overhangende
eikentakken, maar voorkomt hiermee tevens dat de
afvallende eikels de gravel infecteren.
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Hier ziet u Georges ongewenste rommel van de
baan verwijderen, die Harry op de achtergrond via
de bladblazer inzamelt.

Na het (soms zware) werk is het zoet rusten…
Hierboven snijdt Rob de vlaai aan, die hij uitdeelt
bij gelegenheid van zijn zoveelste (een mijlpalige
deze keer) verjaardag, waarvan men hieronder
gezamenlijk geniet; niet iedereen staat erop.

Wil en Jef reparen het poortje bij baan 4, waarvan
de sluiting al geruime tijd hapert; in het inzetstukje
krijgt u een intiem kijkje in de materiaalemmer.

Hierboven krijgt u een inkijkje in Willy’s Home, het
academisch technisch centrum van het P-Team, dat
volgens zijn eigen zeggen, nu ook in gebruik is als
fietsenherstelplaats; u ziet de e-bike van Noëlle,
waarvan de accu de uitputting nabij was.

Ron, herstellende van een flinke operatie, verleent
assistentie, en heeft voor het eerst sinds lang, na de
vlaai van Rob (zie het volgende itempje), ook weer
“therapeutisch” mee getennist.
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“ETEN WAT DE POT SCHAFT ??”
We hebben al vaker gesignaleerd dat er wat afval betreft,
zich op het park soms ongelooflijke taferelen afspelen.

Het vernieuwde naamveldje in een later stadium, op 21
augustus 2019, na een speciale behandeling van Rob.
U ziet dat de leesbaarheid inmiddels al flink gegroeid is.

Hierboven ziet u in beeld wat op woensdag 21 augustus
een vuilnisbak schaftte, afkomst onbekend.
We hebben voor de aardigheid een inventaris gemaakt:
 De volgende lege dozen: bramen, witte druiven
(pitloos) en frambozen.
 Een doosje Surinaamse scharrelkip, nog deels
gevuld, en dit geldt ook voor een deel van het
volgende:
 Een Twents kruidentuintje.
 Chocolate Chip cookies.
 Bugles.
 Zoete popcorn (nauwelijks aangeroerd).
 Kettle Chips.
 Kettle Cooked (Sea Salt) Chips.
 Yamato Mix.
 Ribble Barbecue Flavour.
 Sensatious cooked peanuts.
 Milka oceo chocolade.
 Haribo happy peaches
 Een pakje Chocomel.
 Een nauwelijks aangebeten appel.
 Een fles Spaans mineraalwater.
 Een fles Ice Tea Green.
 Een fles Ice Tea Lemon, met 35% extra
kassakorting en de tekst “Weggooien is zonde”.
 Een pakje Lipton Ice.

Hierboven: ook deze paddenstoelen zijn op ons park op
natuurlijke wijze spontaan uit de grond geschoten.
Hieronder is Peter bezig met de scheiding van het
vuilnis; het meeste verdwijnt in de afdeling “plastic.”

Als een zwerver het park op deze zonnige dag bezocht
zou hebben, zou hij zich met dit “Eten wat de pot/bak
schaft” in Luilekkerland gewaand hebben!
Maar dit is nog niet alles.
We troffen ook nog een paar zwarte tennissokken aan
(een tijd geleden hadden we al tennisschoenen gevonden) en een plastic zak van Van Hal Stomerij.
Verder nog statiegeldflessen en plastic flessen, nog meer
of minder gevuld met water. Zie foto’s pagina 17.

In verband met het afval treft u in de volgende kolom
een speciaal item aan met een toepasselijke titel.
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