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VAN DE REDACTIE 

 

 

In deze derde en laatste Bundel van 2017 hebben 

wij behalve voor informatie, activiteiten e.d. ook 

ruimte gemaakt voor diverse artikelen die in de 

krant verschenen zijn n.a.v. de problemen i.v.m. de 

vernieuwing van de banen van T.C. Bunde, die 

misschien niet iedereen meegekregen heeft. 

In het inhoudsoverzicht ziet u het gehele menu. 

De Redactie wens u prettige feestdagen (mogelijk 

deels met terugwerkende kracht) en een gezond en 

sportief 2018! 
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VAN DE VOORZITTER 
 
Beste leden,  

 

Zoals jullie weten, en ongetwij-

feld gevolgd hebben in de media, zijn wij sinds het begin 

van dit jaar in gesprek geweest met de gemeente Meers-

sen. We waren met wethouder Cortenraede gekomen tot 

een mooi plan. Helaas is dit plan door ziekte van wet-

houder Cortenraede nu van tafel. De nieuwe wethouder 

van Rijswijk heeft de taken van wethouder Cortenraede 

overgenomen.  

Inmiddels heeft het College van Burgemeester en wet-

houders ingestemd met een raadsvoorstel dat begin fe-

bruari in de gemeenteraad wordt besproken. In dat 

raadsvoorstel wordt voorgesteld om voor onze vereni-

ging, nog in 2018, 4 kunstgrasbanen te vervangen door 

Smash-court. Net zo belangrijk is het standpunt van de 

gemeente dat men in het kader van het toekomstige ac-

commodatiebeleid het zogenaamde “Centre-court” in 

Bunde ziet.  

Kortom; een stap in de goede richting; vooral de keuze 

voor het centraliseren op termijn van tennis in de ge-

meente Meerssen, op ons complex, is een uitspraak wel-

ke al geruime tijd door ons als bestuur wordt onder-

steund. Wij vertrouwen erop dat de gemeenteraad in 

februari het voorstel van het college vaststelt, waarmee 

de voorbereiding voor de vervanging van de banen kan 

starten. 

Jullie kunnen erop rekenen dat wij als bestuur bovenop 

de afspraken met de gemeente blijven zitten en jullie 

daarvan op de hoogte blijven houden.  

De gesprekken met gemeente hebben voor ons als be-

stuur voor veel frustratie gezorgd. Maar naast deze frus-

tratie heeft het ook inspiratie gegeven. TC Bunde is een 

mooie vereniging! Als bestuur willen wij ons inzetten 

voor een sterk bestaansrecht voor onze vereniging.  

 

Daarvoor hebben we nieuwe plannen gemaakt voor het 

nieuwe jaar, hierover leest u elders in deze Tennisbun-

del. 

 

Voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar en nieuwe 

tennisseizoen zijn wij heel benieuwd naar uw mening 

over het reilen en zeilen bij TC Bunde. Wij hebben zelf 

een hekel aan lange vragenlijsten, dus die besparen wij 

u! Wel verzoeken wij jullie vriendelijk om een mailtje te 

sturen naar secretariaat@tcbunde.nl met uw suggesties, 

klachten en complimenten.  

 

Tot slot wens ik iedereen fijne 

feestdagen en een heel gezond  

en sportief 2018. 

 

Namens het bestuur, 

Serge van Dellen 
 

WIST U DAT.. 

 
…De overlast van het vliegveld ook op het Heiveld 

onbehoorlijk is toegenomen en we er zodoende nog een 

probleem bij hebben?  

Mocht u onderstaand artikel gemist hebben, dan kunt u 

hierin de oorzaak lezen. 

 

 

MINISTER GEEFT TOESTEMMING VOOR 

GEBRUIK HELE BAAN MAA 

 

 

Gepubliceerd: 5 december 2017 | 

Laatste update: 5 december 2017  

 

Via een brief aan de Tweede Kamer heeft 

Minister Cora van Nieuwenhuizen Wijbenga 

toestemming gegeven aan Maastricht Aachen Airport 

voor het gebruik van de hele startbaan. Vanaf 6 

december mag de hele lengte van 2750 meter gebruik 

worden voor startende vliegtuigen. 

Helderheid 
De minister omschrijft de beslissing als volgt: “nu er 

helderheid is over de uitkomsten van de nieuwe 

geluidberekeningen en de gevolgen voor de procedure 

van het Luchthavenbesluit heb ik een goede afweging 

kunnen maken over het verzoek van de luchthaven en de 

provincie. Alle belangen afwegende heb ik besloten om 

het gebruik van de volledig beschikbare baanlengte voor 

startend verkeer (2.750 meter) per 6 december 2017 toe 

te staan, vooruitlopend op de wijziging van het 

Luchthavenbesluit. De voornaamste overweging om 

hiertoe te besluiten heeft te maken met het feit dat de 

uitkomsten van de nieuwe geluidberekeningen niet tot 

een andere conclusie leiden zoals eerder aangenomen in 

het Luchthavenbesluit.”. 

Gang naar de rechter 
Om de beslissing aan te vechten zullen de tegenstanders 

van het besluit een kort geding aanspannen met het doel: 

“terugdraaien van  de beslissing”. 

mailto:secretariaat@tcbunde.nl
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MEDEDEDELINGEN 

 

VAN HET BESTUUR: 

NIEUWSBRIEF TCB 

D.D. 15 NOVEMBER 

2017 

 

Deze hebt u per e-mail ontvangen, staat ook op de 

website en hangt op in de kantine, maar we willen het 

artikel ook plaatsen in het clubblad. 

Beste leden, 

Zoals wellicht bekend zijn we met de gemeente Meers-

sen al jaren in gesprek over de vervanging van de banen 

op ons park. De gemeente Meerssen schuift dit thema 

keer op keer weer voor zich uit waardoor we geconfron-

teerd worden met het feit dat onze banen jaar op jaar in 

kwaliteit achteruit gaan. Dit geldt voornamelijk voor de 

banen 3 en 4. Daarnaast loopt de kwaliteit van de banen 

1, 2, 7 en 8 ook steeds verder terug. 

Door de verminderde kwaliteit van de banen is de be-

speelbaarheid niet meer optimaal en kan er bij sommige 

weersomstandigheden enige gladheid ontstaan. Om bles-

sures te voorkomen willen we jullie er op attenderen dat 

het dragen van schoeisel met goed profiel en een profiel 

dat past bij deze banen van zeer groot belang is. 

Het advies vanuit de KNLTB voor kunstgrasbanen is 

harde rubberen zool met nopjesprofiel.  

Het volledige advies ten aanzien van schoeisel is te lezen 

op de site van de KNLTB 

http://www.knltb.nl/tennissers/gezondheid/blessurepreve

ntie/uitrusting/tennisbanen-en-tennisschoenen/ 

Met vriendelijke groet 

Het Bestuur TC Bunde 

 

VAN DE LEDENADMINISTRATIE 

 
 

PASFOTO’S 

 

De KNLTB begint in januari  

met de eerste aanmaak van de  

passen voor het nieuwe seizoen. 

Is je pasfoto op je huidige pas  

verouderd, lever dan op tijd een  

nieuwe pasfoto in 

Dit geldt vooral voor competitiespelers en leden die 

aan toernooien willen deelnemen. 

 

 
E-MAILADRESSEN ETC. 

 

Is je e-mailadres, woonadres, telefoonnummer 

veranderd? 

Geef dit s.v.p. door! 

 

Voor beide items bericht doorgeven aan de 

ledenadministratie: 

Ank Buijs, Pr. Bernardlaan 22, 6241 EM Bunde 

 

 
AFMELDING LIDMAATSCHAP  

SEIZOEN 2017-2018 

 

Natuurlijk zouden we graag willen dat iedereen in het 

komende seizoen lid blijft, maar helaas zijn er soms 

redenen om dat niet te blijven: verhuizing, drukke 

werkzaamheden en helaas ook blessures, e.d. 

Mocht je onverhoopt besluiten je lidmaatschap op te 

zeggen, doe dit dan uiterlijk half januari 2018. 

 

Niet op tijd opzeggen houdt reglementair in dat de 

gehele contributie betaald moet worden!! 

 

Opzegging schriftelijk naar 

 

Ank Buijs, Pr. Bernardlaan 22, 6241 EM Bunde 
 

 

NOG EEN MEDEDELING VAN 

VAN EEN AD HOC COMMISSIE: 

 
We zijn bezig om de TV, 

aanwezig bij de ramen, 

breder inzetbaar te maken 

en daar additionele info te 

presenteren. 

Sumero, Martin en John 

I N F O 

http://www.knltb.nl/tennissers/gezondheid/blessurepreventie/uitrusting/tennisbanen-en-tennisschoenen/
http://www.knltb.nl/tennissers/gezondheid/blessurepreventie/uitrusting/tennisbanen-en-tennisschoenen/


VAN DE SPONSORCOMMISSIE 

 

 

Bovenstaande foto van de opgetuigde kerstboom in 

de kantine werd gesponsord, d.w.z. de kerstboom, 

door de firma  Rompelberg uit Bunde. 

Elders ziet u een episode die aan het optuigen voor-

af ging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UIT DE PERS 

 

TCB heeft de afgelopen periode  herhaaldelijk in 

de publiciteit gestaan, waarvan hier alvast een 

klein voorbeeld: 

 

Uit: Via Meerssen, 16-11-2017 

 

 

WIST U DAT… 

 

(Om nog even in kerstsfeer te blijven) 

We dit jaar al vroeg sneeuw gehad hebben? 

Onderstaande foto is overigens van 2016! 

 

 
 

 

 

EN WIST U DAT… 

 

…Het ook sneeuwt op de website van 

TC. Bunde? 

 

Helaas kunnen we dit hier niet live in 

beeld tonen.  

Kijkt u zelf maar op  

                       

 

 

 

                                www.tcbunde.nl 
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VAN HET BESTUUR 

 

LEDENPARTICIPATIE EN 

VRIJWILLGERSWERK 

 

 
Dit visitekaartje van het restaurant The Color Kitchen in 

Utrecht, dat werkt met mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt, hangt bij mij thuis op: ‘Sociaal is het 

nieuwe normaal’. Dat is wat ik ook graag wil voor TC 

Bunde! 

De veranderende samenleving waar participatie, ontmoe-

ting, zelfsturing en maatschappelijk ondernemen steeds 

meer centraal komen te staan, vraagt om een andere rol 

van de traditionele vereniging. 

Wij willen als vereniging een gezellige club zijn, voor 

jong en oud, waar we samen tennissen en elkaar ontmoe-

ten, waar de recreatieve speler een balletje slaat, waar de 

wedstrijdspeler competitie speelt, waar de liefhebber de 

mogelijkheid heeft om te trainen om zijn/haar tennis te 

verbeteren, waar kinderen met het tenniskidsprogramma 

plezier hebben op de baan. 

TC Bunde is boven alles een vereniging! Die vereniging 

maken we samen en dan kunnen we ook samen genieten 

van de opbrengsten van onze vereniging. En willen we 

de kosten betaalbaar houden, zullen we ook allemaal een 

keer de handen uit de mouwen moeten steken. 

We hebben ook veel nieuwe ideeën voor 2018: 

- Het jaar beginnen met een Algemene Ledenver-

gadering die voorafgegaan wordt met een “Eten 

wat de pot schaft” (een dagelijkse maaltijd voor 

een schappelijke prijs) 

- Meerdere keren “Eten wat de pot schaft” 

- Voorafgaand aan Voorjaarscompetitie een 

Mindset competitieworkshop organiseren voor 

de wedstrijdspelers 

- In navolging van het mooie jubileumfeest van 

dit jaar, een midzomernacht-feest 

- Zomerkamp in juli voor de jeugdleden 

 
Om al deze ideeën te bewerkstelligen zijn wij op zoek 

naar oplossingen voor de hedendaagse uitdagingen. 

Eén van die bekendste uitdagingen is het vinden van 

vrijwilligers. In de praktijk merken we dat veel mensen 

best bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. Tij-

den veranderen en we zullen op een andere manier naar 

vrijwilligerswerk moeten kijken. De mensen schuwen 

structurele taken bij een vereniging, maar willen op een 

specifiek moment best een handje helpen. 

We willen hierop inspelen en hiervoor gaan we onder-

scheid maken tussen ledenparticipatie en vrijwilligers-

werk. We willen een situatie creëren waarin iedereen 

zijn bijdrage levert aan onze mooie vereniging. We wil-

len dat het ‘normaal’ wordt dat ieder lid minsten 1 keer 

per jaar iets doet voor de club. Nieuwe leden zullen hier 

ook meteen bij aanmelding over geïnformeerd worden.  

Ledenparticipatie zegt het eigenlijk al: ‘leden participe-

ren.’ Ieder lid draagt zijn steentje bij door zich minimaal 

één keer per jaar in te zetten voor de vereniging. 

Vrijwilligerswerk gaat verder dan ledenparticipatie en 

houdt in dat je je meerdere malen per jaar in zet voor de 

vereniging. Denk hierbij aan leden van het P-team, be-

stuurs- en commissieleden, leden die andere structurele 

taken hebben, zoals redactie van de tennisbundel, het 

verzorgen van de was of meerdere keren kantinedienst 

draaien. Ook die zullen we zeker nodig hebben!  

Steeds vaker hoor je over verenigingen waarbij leden de 

ledenparticipatie of het vrijwilligerswerk kunnen afko-

pen. We hebben de vrijwilligersbijdrage van €15,- die je 

bij je contributie betaalt. Op dit moment moet je drie 

keer wat voor de club doen en dan krijg je deze €15,- 

terug. Je vrijwilligersbijdrage wordt verrekend bij de 

contributie van het daaropvolgende jaar.  

Deze €15,- stamt uit de tijd dat de meeste leden wel 

meewerkten. Slechts een klein deel leden werkten niet 

mee en om hen dat te laten voelen, werd de vrijwilli-

gersbijdrage ingevoerd. 

In de praktijk denken leden soms dat je met die €15,- je 

inzet kunt afkopen. Het principe van de vereniging is dat 

we zoveel mogelijk zelf doen om het tennissen zo be-

taalbaar te houden. Als een lid kiest om niet mee te wer-

ken, kun je met €15,- natuurlijk nooit het werk wat 

hij/zij gedaan zou hebben door een betaalde kracht laten 

uitvoeren.  

Er zijn veel verenigingen die een veel hoger bedrag han-

teren om hun ledenparticipatie/vrijwilligerswerk af te 

laten kopen. We kiezen hier niet voor, omdat we samen 

willen zorgen voor een levendige vereniging. De stan-

daard is dat alle leden van TC Bunde zich (minstens) één 

keer per jaar inzetten voor de club! 

Gebruiker
Schrijfmachine
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Gaan jullie de leden verplichten tot ledenparticipatie?  

Néé, we doen enkel een dringend beroep op alle leden. 

Iedereen wordt vrijwillig lid van onze vereniging en 

ledenparticipatie hoort bij het lidmaatschap. Uiteraard 

krijgen enkel de leden die zich minstens 1 keer inzetten 

voor de vereniging hun vrijwilligersbijdrage retour. Je 

hoeft als lid vanaf komend jaar maar 1 keer in plaats van 

3 keer wat te doen om je vrijwilligersbijdrage retour te 

ontvangen. Jaarlijks organiseren wij de vrijwilligers-

avond. Deze blijft bestaan en hiervoor worden leden 

uitgenodigd die ‘vrijwilligerswerk’ doen: zich echt 

meerdere keren per jaar voor de club inzetten. 

In het nieuwe jaar informeren wij jullie hoe je je kunt 

opgeven of inschrijven voor jouw ledenparticipatie. 

 In het voorwoord gaf Serge al aan dat we benieuwd zijn 

naar jullie mening. Ook over bovenstaand stuk horen we 

graag jullie mening.  

Heb je zelf ideeën, laat het ons weten. Stuur alsjeblieft 

een mail naar secretariaat@tcbunde.nl 

 

Namens het bestuur, 

Hanneke Philipsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUW IN 2018: 

 

 

 

In 2018 gaan we vaker ‘Eten wat de pot schaft’ organise-

ren. U kunt dan tegen betaling van een schappelijk be-

drag een lekkere dagelijkse maaltijd komen eten in ons 

clubhuis. U kunt zich ook zelf opgeven om een keer te 

komen koken en andere leden te laten genieten van uw 

kookkunsten. Meer informatie hierover volgt nog. 

De eerste keer ‘Eten wat de pot schaft’ willen we com-

bineren met de Algemene Ledenvergadering op 25 ja-

nuari 2018. We nodigen u van harte uit om om 18.30 uur 

samen te komen eten. Om 19.30 uur begint de Algemene 

Ledenvergadering.  

Omdat dit de eerste keer ‘Eten wat de pot schaft is’ en 

omdat het de eerste activiteit van het nieuwe jaar is, trak-

teert de club en zijn er deze keer géén kosten aan ver-

bonden. Voor nieuwe leden is het een kans om meer 

mensen op de club te leren kennen.  

Tijdens de Ledenvergadering evalueert het bestuur het 

afgelopen jaar en presenteert het de plannen voor het 

nieuwe jaar. Als u aanwezig bent, kunt mee bepalen wat 

er bij TC Bunde gebeurt! 

 U komt toch ook? Schrijf de datum op uw kalender!  

 

 
 

 

 
 
 

 

Gebruiker
Schrijfmachine
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WIST U DAT… 

 

 Het naamveldje bijna geheel bedolven geweest is 

onder de eruptie van het voortwoekerend sierge-

was? 

 

 Specialist Ron hierboven bezig is met de bloot-

legging ervan ? 

 

 U hierboven een “Stilleven van Snoeiafval op 

Kruiwagen” ziet, vervaardigd door Toon? 

 

 

 U hierboven een prachtig herfstplaatje ziet? 

 

 

 En hieronder eveneens? (Elders ziet u de vergane 

glorie ervan): 

 

 



In oktober zijn in De Limburger enkele artikelen verschenen, die wij hier voor u willen 

herhalen: 

Op de site van TCBUNDE ziet u enige filmpjes 

m.b.t. de kwestie. 

 

Op de volgende pagina ziet u het artikel met als 

thema:  

Onderzoek: banen tennisclubs veilig  
 

Gebruiker
Schrijfmachine
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Uit De Limburger van 27 oktober 

 

JEROEN GEERTS   accommodaties   
 

Onderzoek: banen tennisclubs veilig 

Alle banen van de tennisclubs in Bunde en Geulle zijn 

veilig. Dat is de conclusie van een onderzoek door bu-

reau Kiwa. 

„Veiligheid is dus geen issue”, concludeert wethouder 

Berry van Rijswijk (Focus). Hij reageert daarmee op de 

politieke discussie die in de gemeente Meerssen weer is 

opgelaaid aangaande het accommodatiebeleid. 

Dat beleid laat al vele jaren op zich wachten. Stelregel is 

dat er geen ingrijpende investeringen worden gedaan 

voordat dat beleid er is. Met name oppositiepartijen 

Kijk!, CDA en Brug-M hebben meermaals gepoogd het 

beleid op de politieke agenda te krijgen. Maar tot op 

heden is het er nog altijd niet. 

Verenigingen 

Dat steekt ook een aantal verenigingen. Met name Ten-

nisclub Bunde laat zijn stem horen. De club heeft in 

2010 al van de gemeente te horen gekregen dat de aan-

pak van de oudste velden in het verschiet lag. Maar dat 

is nog altijd niet gebeurd. Een van de argumenten van de 

club is dat een aantal banen dermate op zijn dat het uit 

veiligheidsoverweging onverantwoord zou zijn om er 

nog langer op te spelen. 

Dat argument van veiligheid komt ook terug tijdens de 

discussies in de gemeenteraad. Maar met een gisteren 

uitgebracht rapport van Kiwa ISA Sport wil Van Rijs-

wijk, die het dossier vorige maand overnam van de lang-

durig zieke Désirée Cortenraede, dat element uit de dis-

cussie trekken. 

Levensduur 

Kiwa rapporteert dat twee banen van TC Bunde nog één 

tot twee jaar mee kunnen. Vier andere hebben nog een 

levensduur van drie jaar en twee banen van nog meer 

dan acht. Ook tennisvereniging De Pletsch-meppers in 

Geulle heeft deze zomer bezoek gehad van Kiwa. Daar 

hebben twee banen nog een verwachte levensduur van 

een jaar en twee van meer dan zes jaar. 

„Zorgvuldigheid is belangrijker dan snelheid”, meent 

Van Rijswijk. Met andere woorden: er zal niet heel snel 

een beleidsplan van zijn hand op tafel liggen. Zijn voor-

ganger Désirée Cortenraede had op het moment dat ze 

ziek werd een plan klaarliggen om met het college te 

bespreken. Op de vraag of Van Rijswijk dat plan niet 

kan overnemen, antwoordt hij dat hij het stuk ‘niet rijp 

voor besluitvorming” acht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruiker
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Uit De Limburger van 20 december 
2017 

Deze foto uit de collectie van het 

Herenavond Kerstdiner, gemaakt 

door Mister 2016 Ron, (met een 

speciaal perspectief) heeft niets met 

het Plan van hiernaast te maken, 

maar we wilden ze toch ook ergens 

onderdak geven, en omdat hieronder 

toch nog ruimte is, vullen we die ook 

maar meteen, niet met een kerstster, 

maar eentje waarover u elders meer 

leest.  

 

 

 

 

 



Najaarscompetitie 2017 
 

Aan de najaarscompetitie 2017 hebben 8 teams deelgenomen. 
We hadden 5 teams op vrijdagavond, 1 heren team op zaterdag en 2 
jeugd teams t/m 17j op zondag. 
Deze najaarscompetitie heeft twee kampioenen opgeleverd: 

Het damesteam Bunde 2 van Geert Sondeijker is kampioen in de 3e 
klasse. 
 

 

Proficiat dames!  

Het jongens team t/m 17 j Bunde 1 van Dante van Slijpe is kampioen in de 

3e klasse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proficiat Jongens! 
 

Gebruiker
Schrijfmachine
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Voorjaarscompetitie 2018 
 

Voor de Voorjaarscompetitie 2018 hebben zich tot nu toe 13 teams  

ingeschreven. 

 

 

Dinsdag (3 teams) 

                Dames dubbel 35+ Dinsdag Ochtend 

                1e klasse - BUNDE 1  Captain Lisa v.d. Berg 

                3e klasse - BUNDE 2  Captain Geert Sondeijker 

                3e klasse - BUNDE 3  Captain Annelies Cordewener 

 

 

 

              Nieuw! Woensdag (1 team) 

              Heren dubbel 17+ Woensdag Avond 

                3e klasse - BUNDE 1 

                Romain  Bardoul Captain 

                Huub  Steegmans  

                Dirk  Breeuwsma  

                Robert  Erdbrink  

                Will  van Orten 
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                   Vrijdag (5 teams) 

                   Nieuw! Heren dubbel 17+ Vrijdag Avond 

                   4e klasse - BUNDE 1 

 

                   Robert Tilmans Captain 

                   Kelly Botty  

                   Leon Meerts  

                   Jos Severens  

 

                   Heren dubbel 35+ Vrijdag Avond 

                   4e klasse - BUNDE 1  Captain Ton Bergstein 

                   4e klasse - BUNDE 2  Captain Ad Balemans 

                   Dames dubbel 35+ Vrijdag Avond 

                   3e klasse - BUNDE 1  Captain Miriam Sassen 

                  Gemengd dubbel 35+ Vrijdag Avond 

                  4e klasse - BUNDE 1  Captain Frits Sondeijker 

 

                  Zaterdag (3 teams) 

                  Heren dubbel 50+ Zaterdag (LIM) 

                  1e klasse - BUNDE 1  Captain Ed Kroll 

                  Heren 35+ Zaterdag (LIM) 

                  2e klasse - BUNDE 1  Captain Robert de Koning 

                  Gemengd 35+ Zaterdag (LIM) 

                  Hoofdklasse - BUNDE 1  Captain Serge van Dellen 

 

 

 

 

Zondag (2 teams) 

Gemengd 11 t/m 17 jaar Zondag 
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Zondag (2 teams) 

Gemengd 11 t/m 17 jaar Zondag 

2e klasse - BUNDE 1 

Tren Philipsen Captain 

Timo Brandts  

Matthijs Beckers  

Jolien Overhof  

Ushi Dolmans  

 

Jongens 11 t/m 17 jaar Zondag 

2e klasse - BUNDE 1 

Dante van Slijpe Captain 

Tim von Berg  

Tom Hubers  

Jelle Schauwaert  

Yarno Vroemen  

 

 



Paaseitoernooi 

 

paaseitoernooi 

Georganiseerd door de wedstrijdcommissie, Sumero van Agen 
Locatie: Tennisbanen TC Bunde 
Datum: tweede paasdag 2 april 2018 
Tijd: 10:00h – 14:00h 
 
 

TC Bunde start het nieuwe tennisseizoen met een paaseitoernooi voor alle 

categorieën en speelsterktes vanaf 14 jaar.  

Zin om weer de baan op te gaan, je voor te bereiden voor de voorjaarscompetitie, 

iedereen weer te zien die je in de wintermaanden hebt gemist of gewoon lekker dat je 

weer eens kunt tennissen? Allemaal goede redenen om 5 april van de partij te zijn!!! 

Het wordt gehouden op 2e paasdag 2 april 2018.  

Er wordt gespeeld in dubbel- en mixpartijen. De wedstrijdcommissie probeert zoveel 

mogelijk gelijkwaardige partijen te maken: soms komt dat niet helemaal precies uit, maar 

daar is hopelijk begrip voor. 

Om mee te kunnen doen, dien je van te voren in te schrijven via de mail: 

tcbwedstrijdcom@gmail.com 

Gebruiker
Schrijfmachine
16



Paaseitoernooi 

Het openingstoernooi begint om 10.00 uur met koffie en vlaai. De eerste partijen beginnen 

om 10.30 uur. 

Maximaal kunnen er per ronde 32 mensen de baan op. 

Bij meer aanmeldingen kan het zijn dat je een ronde moet wachten, bij 32 of minder 

aanmeldingen vervalt ronde 4 en is de prijsuitreiking om 13:30 uur. 

van tot 
 10:00 10:30 Koffie met vlaai 

10:30 11:15 ronde 1 

11:30 12:15 ronde 2 

12:30 13:15 ronde 3 

13:30 14:15 ronde 4 

14:30 ? prijsuitreiking 

 

Ter afsluiting is er nog een drankje en een hapje. En natuurlijk een prijsuitreiking! 

Meld je op tijd aan met de mail bij de wedstrijdcommissie: tcbwedstrijdcom@gmail.com 

Hopelijk tot 2 april! Wij kijken al uit naar de start van een sportief en gezellig nieuw 

tennisseizoen! 
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HET LEK 

 

Jarenlang verdween er water op het Heiveld. De 

oorzaak heeft men niet vast kunnen stellen, ondanks 

hardnekkige naspeuringen. 

Uiteindelijk heeft de WML besloten om de 

ondergrondse leidingen te vernieuwen, te beginnen 

de laatste week van november, wat aanleiding 

gegeven heeft voor de nodige overlast op ons park. 

 

Hieronder ziet u de firma die het werk opgeknapt 

heeft, in actie: 

 

 
 

…met excuses voor de modderzooi op de 

parkeerplaats en elders… 

 

 

 
 

 
Het werk nam ongeveer twee weken in beslag en vond 

zijn voltooiing in de tweede week van december. 

 

Helaas is de modder nog lang blijven liggen, evenals 

zandhopen, en allerlei materialen, waardoor helaas maar 

een beperkt gebruik van de parkeerplaats mogelijk was. 

 

 

 

We zijn benieuwd of het waterverlies nu verholpen 

is. 
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WIST U DAT… 

 

 Bij het leegmaken van de vuilnisbakken op ons 

park de P-Team-Ophaaldienst altijd voor verras-

singen  komt te staan? 

Hieronder ziet u een kleine selectie: 

 

 
 

- een (leeg) potje babyvoeding 

- volle blikken met en losse nog goed 

bruikbare ballen 

- plastic flessen, waarvan vele nog 

gedeeltelijk gevuld met water 

 

 
 

 U hier de aankomst ziet van het rebound-net 

begin oktober, overgenomen van Ten, vanwege de 

grote omvang helemaal te voet gebracht van de 

Tennishal in Meerssen naar de Tenniskantine in 

Bunde door Hanneke en echtgenoot Ingmar? 

Na passen en meten en met horten en stoten heeft 

het een voorlopig (?) plaatsje gekregen in het 

gangetje tussen de hal en de kleedkamers. 

Vanaf 16 oktober is het tijdelijk verhuisd geweest 

naar baan 3+4. 

Wat is een reboundnet? 

 

“Productomschrijving”: 
Het Tennis Rebound Net is een mobiele tenniswand die 

ideaal is om slagtechniek, wendbaarheid, reactievermogen en 

timing verder te kunnen verbeteren. Door middel van dit 

handige Rebound Net kunnen tennissers van ieder niveau op 

een leuke en effectieve manier zich verder ontwikkelen. 
 

 Onze tenniskantine in meerdere opzichten  een 

multifunctionele ruimte is? 

 

Hierboven ziet u een zwaar belaste leraar, in zijn vrije 

tijd nog extra belast met kantinedienst tijdens de 

najaarsjeugdcompetitie, op een vrij moment bezig met 

het nakijken van een toets: 

 

 Onderstaande resten van eens zo mooie padden-

stoelen bloot kwamen bij het blad ruimen?  

Wie wil, kan er huilende kinderkopjes in zien: 

 

Ook het bosmannetje 

besmet is met 

paddenstoelen?  

Op de foto is het niet  

zo goed te zien; onder 

kleine uitvergroting! 
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DE LAATSTE ZOMERHERENAVOND… 

 

… vond wederom niet plaats op de voorheen tradi-

tionele derde dinsdag in september, maar nu op de 

vierde dinsdag in oktober. Dat was op de 24
ste

. 

Er waren ruim 20 intekenaars; wie en het program-

ma ziet u hieronder: 

 

De namen van de deelnemers zijn misschien niet 

goed te lezen, maar ze zijn hier ook niet van groot 

belang. Het programma willen we u wel leesbaar 

apart tonen: 
 

P R O G R A M M A 

 

 Na(ast) het tennissen wordt een LEKKER HAPJE 

geserveerd, kosten worden hoofdelijk omgeslagen 

 En verder wat er nog meer aan de orde is, zoals 

 de TREKKING van een 

CONSUMPTIEKAART 

 de VERKIEZING van  

MISTER HERENAVOND 2017 

 

 

Hieronder ziet u hoe er op baan 5/6 getennist wordt.  

Ook elders werd er getennist, maar daarvan ontbreken de 

beelden. 

Het viel trouwens mee, dat er ook nog getennist kon 

worden, want de regen was die dag niet van de lucht 

geweest. Overigens waren lang niet alle intekenaars op 

het tennis-appèl verschenen. 

 

Na de tweede partij (van 19.45-20.30 uur) gingen 

sommige tennissers douchen, en de anderen begaven 

zich naar de bar. Toon trad op als penningmeester om de 

“hoofdelijk omgeslagen kosten” te innen, zijnde 3,50 

euro per heer. Op de tv was de damesvoetbalwedstrijd 

Nederland-Noorwegen aan de gang, die veler aandacht 

trok. Er ging een enorm gejuich op  toen er in  de 

verlenging gescoord werd, u ziet de net verschenen stand 

hieronder op het bord boven in beeld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was niet Lieke die scoorde, maar als idool van vele 

heren, mag ze wel extra in beeld… 

 

Na de wedstrijd eiste (nu bijna ex-)Mister Herenavond 

2016, Ron van der Kruk, aller aandacht. Hij gaf een 

geweldige presentatie die uitmondde in de bekend-

making van de Nieuwe Mister Herenavond 2017:  

Mister Ad Balemans. Met het nodige ceremonieel werd 

hij geinaugureerd. 

 

 
 

Op de foto ziet u links Ad, gedecoreerd met de 

wisseltennisballentrofee, van labels voorzien, met daarop 

de namen van alle Misters Herenavond uit het verleden. 
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In zijn rechterhand heeft hij het officiële certificaat, dat 

sinds de computer zijn intrede gedaan heeft bij de redac-

tie, gemaakt, aangepast en uitgereikt wordt door onze 

Hoofdredacteur. Op onderstaande kopie ontbreken nog 

de officiële handtekeningen. 

De eerste officiële daad van de nieuwe Mister bestond 

uit het voltrekken van de uitvoering van het (langzaam) 

trekken van een consumptiekaart, waarbij Jack 

Offermanns (hieronder links in beeld) de gelukkige was: 

 

 

 

Daarna was het tijd voor het diner, c.q. het Lekker 

Hapje. 

Het Hapje bestond uit: 

als hoofdgerecht wilde rijst met atjar ketimoen en als 

bijgerecht ajam ketjap, met 

drank naar eigen keuze via 

de eigen of een collegiale 

consumtiekaart. 

 

In beeld ziet u de goed 

gevulde glazen met atjar 

ketimoen. 

 

 

 

 

 

 

Boven ziet u de ajam ketjap zonder de 

wilde rijst, en hieronder links assistent 

Ron en rechts chefkok Rob: 

 

De Heren lieten het zich goed smaken en na afloop 

bleef het nog lang rumoerig en gezellig. 

Met dank aan Rob Plasier voor de wederom unieke en 

perfecte maaltijd prima passend bij de sfeer van Ron! 
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NAWOORD VAN MISTER HERENAVOND 

2016 

Na een jaar de mooie titel te hebben  mogen dragen van 

Mister Herenavond 2016, wat ik een grote eer vond, was 

de tijd gekomen om deze over te dragen. 

Terugkijkend op het afgelopen jaar moet ik zeggen, dat 

het een heel leuk en gezellig jaar was.  Een jaar waarin 

op de dinsdagavond leuk getennist wordt. Daarna wordt 

gezellig pratend in de kantine, door de meeste deelne-

mers, een glaasje gedronken  en een borrelhapje genut-

tigd; het laatste voor een halve knip per man. Ook zijn er 

weer nieuwe mannen en heren bijgekomen. 

Dinsdag 24 oktober 2017 werd vastgelegd om de nieuwe 

Mister Herenavond uit te roepen. Hieraan voorafgaande 

moesten we wel overeenstemming bereiken, met de ex-

misters, over de nieuwe Mister Herenavond 2017.   

Dit bleek niet zo moeilijk te zijn,  we waren het snel 

eens. In Ad Balemans zagen we iemand  die sociaal, 

gezellig en altijd met veel inzet op de herenavond bezig  

is en ook als wedstrijdtennisser heel gedreven en een 

voorbeeldig aanvoerder is. 

Bij de bekendmaking op de 24
ste 

 heb ik, middels de po-

werpoint presentatie  van een van mijn grote tennis-

vrienden en voorganger Mister Herenavond 2015 John 

Leenders (die hij het voorafgaand jaar voor mij gebruikt 

heeft), Ad Balemans mogen verrassen met zijn uitroe-

ping tot “Mister Herenavond 2017”. 

Ad, ik zou zeggen succes en veel plezier.  

Ron van der Kruk 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

EN VAN MISTER HERENAVOND 2017 
 
Ron, bedankt voor de mooie voordracht. Het is voor mij 

een grote eer om dit jaar deze titel te mogen dragen.  

We gaan er elke dinsdagavond een sportieve en gezellige 

avond van maken. 

 

De uitverkiezing kwam voor mij als een totale 

verrassing. 

Wat ging er aan vooraf……………………………… 

Het afgelopen najaar hebben we meegedaan aan de 

competitie HD 35+. 

Op zaterdag 9 oktober jl. speelden we (Rob Plasier, Jos 

Severens, Roger Dolmans en ik de competitiewedstrijd 

tegen SLTC (Sittardse). Deze wedstrijd speelden we op 

zaterdag omdat de tegenstander deze wedstrijd vooruit 

wilde spelen. 

De wedstrijd begon ’s-middags om 13:00 uur. De 

weersomstandigheden waren perfect. Het was nl. nog 

zo’n super nazomer-zaterdag. 

Een collega van mij (Gotwin van Bergen) kwam met zijn 

vriendin kijken. Gotwin heeft zelf vroeger getennist en 

op het werk hebben we het regelmatig over het spelletje. 

Gotwin is tevens amateurfotograaf. Dus uitgerust met 

telelens heeft hij de eerste partij gadegeslagen. Geheel 

toevallig kwam Ron die op wedstrijddag 1 bij ons was 

ingevallen, kijken naar onze wedstrijd. 

Ron, tevens amateurfotograaf (maar zonder telelens), 

raakte al snel met Gotwin in gesprek. 

Jullie kunnen dus wel raden waar dit toe leidde. Bij de 

door Ron gegeven powerpointpresentatie stond ik er dus 

mooi op met alle flitsende ahum acties tegen SLTC. 

De wedstrijd tegen SLTC hebben we nipt met 3-1 

gewonnen met een paar marathonpartijen. We hebben 

van 13:00 tot 17:00 op de baan gestaan. Daarna genoten 

van de door Rob verzorgde borrel en de wel verdiende 

Erdinger. 

 

Maar nog even terug naar de uitverkiezingsavond.  

Het kwam dus als een totale maar wel super leuke 

verrassing. Naast de uitroeping middels 

powerpointpresentatie, voorgedragen door Ron, draag je 

als misteravond de inmiddels iconische attributen waar 

je ook een heel jaar lang de beheerder van bent.  Waar 

we dit jaar goed voor gaan zorgen.  

 

Tevens heb je de eer om na de uitroeping een 

consumptiekaart te verloten onder de deelnemers aan de 

herenavond. De gelukkige dit jaar was Jack Offermans. 

Jack gezondheid! 

 

Al met al dus een zeer gezellige en geslaagde avond 

gehad. Waarvoor dank aan allen die dit mogelijk hebben 

gemaakt. Ga vooral zo door om dit soort tradities in 

leven te houden! 

 

Mensen, tot alle komende dinsdagtennisavonden op de 

baan. 
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WIST U DAT… 

 

 Bij de Redactie 

bijdragen van al-

lerlei aard aan-

geboden worden?  

Hieronder ziet u 

een irrelevant specimen: 

Hallo,  

Mijn naam is Julia Duval en ik ben met VoertuigOpspo-

ren, een bedrijf dat andere bedrijven voorziet van de 

mogelijkheid om het gedrag van hun werknemers op de 

weg te controleren en tevens ook de productiviteit van 

het team te verhogen. Ik wens u een beter inzicht in de 

GPS volgsysteem-industrie aan te bieden en dat aan 

de  laagst mogelijk tarieven.  

 

Belangrijke Aandachtspunten: 

• Statistieken tonen aan dat jaarlijks miljoenen euros 

verloren gaan in de Nederland als gevolg van de afne-

mende efficiëntie van het personeel  

• Een goed brandstof beheer van uw wagenpark vermin-

dert het brandstofverbruik en geeft u de mogelijkheid uw 

wagenpark efficiënt in te zetten door middel van bakens 

en real-time positionering 

Ook al heeft  u reeds een dienst voor GPS wagenpark 

monitoring,  het is cruciaal om te weten wat uw moge-

lijkheden zijn aangezien er steed nieuwere, meer gea-

vanceerde  en veiligere alternatieven bestaan. Onze site 

toont u de meest actuele opties met de beste kortingen 

aangeboden door de meest gerenommeerde nationale 

GPS software-aanbieders.  

 

De volgende informatie is nodig om een offerte of voor-

stel voor u op te stellen:  

• Volledige Naam  

• Naam van het bedrijf  

• Telefoonnummer  

• Postcode  

• Grootte van het wagenpark dat u beheert  

• Wat heeft u nodig om (auto's / Bestelwagens / etc) te 

monitoren  

• Bent u geïnteresseerd in bepaalde opties? 

 

Ik nodig u uit voertuigopsporen.org vandaag nog te be-

zoeken!  

 

Met vriendelijke groet,  

Julia Duval 

 

Bij TC Bunde een nieuw evenement heeft plaats-

gevonden? Hieronder leest u de info hierover, zoals 

gepubliceerd in De Geulbode van 8 november 2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Op woensdag 6 december de reusachtige gespon-

sorde (zie elders) kerstboom in de kantine werd 

opgericht? 

 

Links ziet u in koor Ank, Nico P. en Rob Pl., rechts 

slaat Maestro Jef Bl. de maat. 

Later zal Nico in de ladder klimmen om de boom 

om veiligheidsredenen aan het plafond vast te ma-

ken; de (overigens spectaculaire) foto hiervan is 

helaas te donker om ze hier te laten verschijnen. 

http://www.voertuigopsporen.org/default.aspx?q=043-3646308&c=TennisclubBunde&p=043-3646308&f=&l=&z=6241&e=redactie@tcbunde.nl&utm_source=is&utm_medium=email&utm_campaign=NL9
http://www.voertuigopsporen.org/default.aspx?q=043-3646308&c=TennisclubBunde&p=043-3646308&f=&l=&z=6241&e=redactie@tcbunde.nl&utm_source=is&utm_medium=email&utm_campaign=NL9
http://www.voertuigopsporen.org/default.aspx?q=043-3646308&c=TennisclubBunde&p=043-3646308&f=&l=&z=6241&e=redactie@tcbunde.nl&utm_source=is&utm_medium=email&utm_campaign=NL9
http://www.voertuigopsporen.org/default.aspx?q=043-3646308&c=TennisclubBunde&p=043-3646308&f=&l=&z=6241&e=redactie@tcbunde.nl&utm_source=is&utm_medium=email&utm_campaign=NL9
http://www.voertuigopsporen.org/default.aspx?q=043-3646308&c=TennisclubBunde&p=043-3646308&f=&l=&z=6241&e=redactie@tcbunde.nl&utm_source=is&utm_medium=email&utm_campaign=NL9
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HET KERSTDINER VAN DE HERENAVOND 
 

Dit werd genuttigd en 

gepast begoten op de 

avond van dinsdag 19 

december 2017. 

 

Hiernaast ziet u de 

intekenlijst van de 

vijfentwintig deelne-

mers: 

 

Liefhebbers konden vooraf een partijtje tennissen en een 

aantal heeft daar ook gebruik van gemaakt, zij het dat de 

meesten voortijdig de wedstrijden moesten staken  

vanwege de stromende regen.  

 

Rond half negen was iedereen verzameld in de 

kerstsfeervolle kantine en vanaf ca. 20.45 uur kon men 

aan tafel. Er waren drie rijen tafels opgesteld: 

 

Het diner bestond uit 

drie gangen en een 

voorafje en een tus-

sendoortje.  

Het eerste hapje- 

voorafje was, hoe 

kan het anders, een 

bitterbal, maar dan wel eentje van een speciaal soort. 

Eerst willen we nog opmerken dat de kosten voor 

ambiance, gerechten en bijpassende dranken slechts 20 

euro per persoon bedroegen; dit werd mede mogelijk 

gemaakt door Rob en Els en Rob en Ank en enkele 

sponsors. 

Hierboven een detail van de ambiance; rechts in beeld 

ziet u de kerstliedjes die ten gehore gebracht werden, al 

hebben de meeste heren daar niet veel van mee gekregen 

omdat het er aan alle tafels zeer geanimeerd aan toeging. 

Af en toe werden er ook eigen kerstliedjes aangeheven. 

 

Laten we nu het voortreffelijke diner ter tafel brengen. 

Vooraf was er een welkomstkerstdrankje. 

Dit werd vergezeld van de reeds genoemde 

bitterkerstbal. 

 

Het voorgerecht was Rouleau van kalkoen (gesponsord 

door Dion Cobben, zoals hij vaker op de Herenavond en 

ook andere gelegenheden doet) met Mojo Picon (= een 

pittige dressing). 

Hieronder ziet u de afbeelding: 

 

 

Dit werd na enige tijd 

gevolgd door het tussen-

doortje. 

Een spoom: Pro Secco met 

citroensorbetijs. 
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We komen toe aan het hoofdgerecht: 

Hertenrug met portsaus en knoflookcreme 

Baby witlof en groene asperges 

Aardappelen "Hasselbeck" 

 

Tenslotte het nagerecht: Grande Dessert avec du vin: 

Chocoladetaart met bosbessenchiboust, sinaasappelsor-

betijs en kumquat. 

 

 

 

Laten we de wijn niet vergeten: 

 

Witte wijn: Chardonnay 

Rode wijn:Syrah 

Dessert wijn:Pedro Ji-

menez uit Malaga. 

 

 

 

Hiernaast toont Ank een 

fles. 

 

 

Alle gangen waren niet alleen oog-, maar ook tong-

strelend. Af en toe kregen we ook enige uitleg bij het een 

of ander. De koks hadden, voor zover dat nog mogelijk 

is, zich zelf overtroffen, en dit was niet onopgemerkt 

gebleven. 

 

Er kwam nog een extra toegift, waarbij Guido en Nico 

(beiden veel verstand hebbend van DECO-raties en 

andere versieringen) de hoofdrol speelden: 

 

 

Van l. naar r.: Guido, Rob, Rob, Nico. 

 

Guido hield een toespraak (zie 

volgende pagina) waaruit de enorme 

waardering voor onze koks sprak. En 

het had hare majesteit weer eens be-

haagd om dit jaar hun prestaties te 

belonen met een extra ster. Inmiddels 

de derde! Luid applaus! 

Grote waardering en dank van alle 

aanwezigen. 

 

Het was wederom een geweldig geslaagde avond, 

waarvan veel op foto’s is vastgelegd, waarvan wij hier 

slechts een zeer beperkt deel hebben kunnen tonen. 

Voor meer: zie t.z.t:  www,tcbunde.nl 

 

Tegen het eind deed Rob nog een belangrijke medede-

ling voor alle heren, die we hier in de aangepaste versie 

van John weergeven: 

 

Heren, op dinsdag twee januari 2018:  
Traditionele Nieuwjaarsborrel van de Herenavond.  
Eerst tennis dan borrel, voorzien van de 
welbekende perfecte Oliebollen van Rob Plasier. 
En bij slecht weer 
beginnen Borrel en Bol 
om acht uur! 
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Hieronder publiceren wij onverkort en –gekuist de toespraak van Guido (met dank aan 

Guido) bij gelegenheid van de steruitreiking bij het Herenavondkerstdiner op dinsdag 

19 december j.l. 

 

 

Datum 19 december 2017 

 

Beste Rob & Rob en jullie keukenploeg, 

 

Hier staan we weer. 

Alweer een jaar voorbij en alweer het 

zoveelste kerstdiner van de “Herenavond”. 

 

Het eten was zoals altijd weer fantastisch en 

het is voor ons ook weer elke keer een 

verrassing wat jullie voor ons op tafel zetten. 

 

Zoals jullie weten is de firma “Michelin” 

weer in ons land gesignaleerd. 

Dat kan 2 dingen betekenen: of er wordt een 

ster uitgedeeld of er eentje afgenomen. 

Kijk maar naar restaurant “Da Vinci” in 

Maasbracht. 

 

Wat Michelin ook ter ore was gekomen dat het kerstdiner voor de dames en heren van onze 

club nu uitgebreid wordt met een kerstdiner voor onze jongste leden. 

 

Dat spreekt natuurlijk ook in jullie voordeel. 

 

Jullie hebben al 2 sterren, wat natuurlijk ongelooflijk is voor een kantine van een tennisclub. 

Toch was er even sprake van dat jullie een ster vorig jaar moesten inleveren maar dat is 

uiteindelijk toch niet gebeurd. 

  

Een derde ster staat namelijk voor de gehele entourage zoals aankleding van het restaurant, 

inrichting e.d. 

 

Wat betreft “ons restaurant” en om te voldoen aan de eisen voor een derde ster 

is het dan toch gelukt om hiervoor in aanmerking te komen. 

 

Namelijk de douches zijn opgeknapt en ons restaurant heeft een likje verf gekregen. 

Ook een gedeelte van het meubilair werd vernieuwd. 

 

En natuurlijk het eten, dat al heel lang op een constant hoog niveau staat. 

 

Hierdoor heeft het “Michelin” behaagd om restaurant “de Robbendoes” dan toch uiteindelijk 

een derde ster uit te reiken. 

 

Heren, namens de gehele herenavondploeg van harte gefeliciteerd. 
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KERSTDINER DAMES 2017 

Vorige week zijn de Michelinsterren gepresenteerd. Ik 

heb gezocht maar kon het restaurant Rob & Rob hierin 

niet vinden. Zijn we vergeten in 2016 de heren en/of 

dames van het keurend bureau uit te nodigen? Ook dit 

jaar heb ik de keurmeesters niet gezien. Een gemiste 

kans! 

Hoewel? Misschien dat de aanloop dan zo groot wordt 

dat we in de toekomst al in de zomer moeten reserveren 

omdat het anders niet lukt een plaatsje te bemachtigen.  

Want wat aten we afgelopen woensdag? De bitterbal met 

mosselen als amuse was super. Het voorgerecht;  een 

rouleau van kalkoen gevuld met parmaham, kalkoenfar-

ce en spinazie met mojo-picon, uitstekend. Kabeljauw 

gerold in serranoham, ravioli met krab en witte wijnsaus 

met gember als een tussengerecht : prima! Het hoofdge-

recht, hertenrug met aardappel “Hasselbeck”, groene 

asperge, babywitlof , knoflook crème en wildsaus met 

port en chocolade was voor mij de topper. Als dessert 

(echt de klap op de vuurpijl) chocoladekoek met choco-

lade crème, blauwe bessengelei, gekonfijte kumquat, 

gekonfijte blauwe bes, blauwe bessengelei, sorbet van 

sinaasappelkamille en chocholadecrumble.  Het smaakte 

allemaal voortreffelijk. En alles zelf gemaakt! Er is ei-

genlijk niets dat tegenvalt. 

De drankjes? Van welkomstdrankje tot aan het dessert-

wijntje . Alles uitstekend passend bij hetgeen geserveerd 

werd. 

Geldt dat ook voor de bediening? Daar kan nog wel wat 

aan worden bijgepunt. De man die de drankjes serveert 

moet nog een beetje oefenen zodat hij ook bij een beetje 

tegendruk vanuit de gasten het blad recht kan houden.  

In de Volkskrant lezen we bij de recensie ook altijd een 

puntentotaal.  Eten een  9+. Bediening een 8-. Entourage 

een 9. Prijs kwaliteit: 10.  

Voor volgend jaar (mocht die Michelinman wellicht op 

dinsdag bij de mannen zijn aangeschoven) reserveer ik 

vast een plekje. En ik weet zeker alle dames die er waren 

eveneens!!Rob & Rob. Hartstikke bedankt! Het was echt 

weer geweldig. 

Marjo 

Naschrift redactie: de 3
de

 Michelinster is op het kerst-

diner van de heren (de avond voor de damesavond) 

toegekend!!!  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Kerstdi 

 

Gebruiker
Schrijfmachine
27



HET KERSTDINER VOOR DE JEUGD 
 

 

Op zaterdag 23 december was er voor de eerste keer 

een kerstdiner voor de jeugdleden.  

 

Er was veel animo, want er kwamen 23 kinderen 

mee eten. 

  

Het was een super leuke avond. Rob S., met een 

beetje ondersteuning van Hanneke, zorgde voor het 

eten.  

 

Op het menu stond: 

als voorgerecht een spinazie-ravioli,  

als hoofdgerecht varkenshaas in bladerdeeg en 

zelfgemaakte kipnuggets met gemengde groente en 

frites en  

als dessert een omelette siberienne. 

  

Tussen de gangen door werden er spelletjes  

gespeeld. 

 

Een zeer geslaagde activiteit! 
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WIST U DAT…. 

 

 Op een Herenavond een jolige Heer de bordjes 

verhangen had? Dit is al lang geleden gebeurd, 

maar de foto is nu pas opgeduikeld! 

 
 

 In oktober er weer een grote opruiming heeft 

plaatsgevonden in de kantine? 

U ziet hieronder bij de fietsenstalling allerlei 

overbodige en onklare spullen klaarstaan om 

afgevoerd te worden, met een bestelwagen, 

verzorgd door Nico P.  

N.B.: de fiets van Nico V., die er niet bij hoorde, is 

gelukkig behouden gebleven…. 

 U hieronder enkele jeugdleden gebruik ziet maken 

van het rebound-net op baan 3+4? 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 En hierboven het spandoek van een nieuwe spon-

sor op baan 7-8 is verschenen? Het is opgehangen 

op een woensdag door enkele P-Teamleden. 

 

 Het volgende bericht uit de correspondentie van 

Bunde Nextdoor afkomstig is? 
 

 

 

 

Of de mededeling (via de app voor het sociaal 

buurtplatform https://nextdoor.nl/) tot enig resultaat 

geleid heeft, is ons op dit moment nog niet bekend; 

het poesje is kort nadien 

nooit meergezien. 

Wel mollen, woelmuizen 

of –ratten, en niet te verge-

ten ons: 

 
  

 

             Sumero Van Agen, Bunde  
 

Bij de Tennisclub Bunde loopt al  

enige tijd een jong poesje rond.  

                 Wie weet waar die thuis hoort? 

30 sep. in Gevonden en verloren voor Bunde  

   
 

Bekijken of 
reageren  

   
 

 

Bedank · Privébericht  
 

 

Je kunt deze e-mail ook beantwoorden of Nextdoor  

voor iPhone of Android gebruiken.  

 
 
Dit bericht is bedoeld voor  geadresseerde 

Afmelden of je e-mailinstellingen aanpassen   

Nextdoor, Vijzelstraat 68, 1017 HL Amsterdam  
 

  

  

 

  

 

  

 

https://nextdoor.nl/
https://nextdoor.nl/profile/17592187197762/?link_source_user_id=17592186185259&is=npe&lc=3820&mobile_deeplink_data=action%3Dview_profile%26profile%3D17592187197762&ct=34pwGqthhZTvgNg7dgNu6EB3TkY63d2E5GEWSXo4lWfW5vzu-IwKG8vg7jDA_SIf
https://nextdoor.nl/news_feed/?link_source_user_id=17592186185259&lc=3821&post=17592188454423&is=npe&mobile_deeplink_data=action%3Dview_post%26post%3D17592188454423&ct=34pwGqthhZTvgNg7dgNu6EB3TkY63d2E5GEWSXo4lWfW5vzu-IwKG8vg7jDA_SIf
https://nextdoor.nl/news_feed/?broadcast=False&t=demm&post=17592188454423&ct=34pwGqthhZTvgNg7dgNu6EB3TkY63d2E5GEWSXo4lWfW5vzu-IwKG8vg7jDA_SIf&lc=3824&mm_id=17592186052648
https://nextdoor.nl/news_feed/?lc=3825&is=npe&mobile_deeplink_data=action%3Dview_post%26post%3D17592188454423&s=&link_source_user_id=17592186185259&post=17592188454423&ct=34pwGqthhZTvgNg7dgNu6EB3TkY63d2E5GEWSXo4lWfW5vzu-IwKG8vg7jDA_SIf
https://nextdoor.nl/news_feed/?lc=3825&is=npe&mobile_deeplink_data=action%3Dview_post%26post%3D17592188454423&s=&link_source_user_id=17592186185259&post=17592188454423&ct=34pwGqthhZTvgNg7dgNu6EB3TkY63d2E5GEWSXo4lWfW5vzu-IwKG8vg7jDA_SIf
https://nextdoor.nl/like_post/17592188454423/?s=te&link_source_user_id=17592186185259&is=npe&lc=3826&mobile_deeplink_data=action%3Dlike_post%26post%3D17592188454423&ct=34pwGqthhZTvgNg7dgNu6EB3TkY63d2E5GEWSXo4lWfW5vzu-IwKG8vg7jDA_SIf
https://nextdoor.nl/news_feed/?message_to=17592187197762&lc=3827&is=npe&mobile_deeplink_data=action%3Dprivate_message%26post%3D17592188454423&s=pe&link_source_user_id=17592186185259&post=17592188454423&ct=34pwGqthhZTvgNg7dgNu6EB3TkY63d2E5GEWSXo4lWfW5vzu-IwKG8vg7jDA_SIf
https://nextdoor.nl/download/ios?lc=3828&ct=34pwGqthhZTvgNg7dgNu6EB3TkY63d2E5GEWSXo4lWfW5vzu-IwKG8vg7jDA_SIf
https://nextdoor.nl/download/android?lc=3829&ct=34pwGqthhZTvgNg7dgNu6EB3TkY63d2E5GEWSXo4lWfW5vzu-IwKG8vg7jDA_SIf
https://nextdoor.nl/email_prefs/?ct=34pwGqthhZTvgNg7dgNu6EB3TkY63d2E5GEWSXo4lWfW5vzu-IwKG8vg7jDA_SIf&lc=2&panel=n
wlmailhtml:%7bA6E72685-6AD1-434B-9472-7A7F4BF56CE5%7dmid://00000016/#footer_address
https://pixabay.com/nl/eekhoorn-dierlijke-cute-knaagdieren-493790/
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VAN HET P-TEAM 

 

Het was weer het seizoen van het gevecht met de 

bladeren: 

Hierboven ziet u een kleine verzameling, links de 

bak die de gemeente jaarlijks plaatst, rechts onze 

eigen bak. 

 

Een mooi herfstplaatje van een schoon geblazen 

baan met op de achtergrond opruimwerkzaamheden. 

 

Onverwachte hulp kwam er op een zondagochtend 

van een zondagstennisser, die zijn eigen bladblazer 
meebracht, om op een schone baan te kunnen spelen: 

Nog een surprise: op woensdagochtend 29  novem-

ber kwam hulp-SINT-erklaas Hanneke Philipsen het 

team verrassen met een heerlijke tractatie, hier in 

ontvangst genomen door collega Jo van SINT Fiet. 

 

 

 

 
 

 

 

Hieronder wordt geen verstoppertje gespeeld: 

Willy is functioneel mee op zoek nar het lek! 

(Zie de bijdrage: Het lek) 
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Voorbereidingen Vlindertuin Meerssen in volle gang  
 

Publicatiedatum: 13 december 2017 11.05 uur  

 

Stefan Cools uit Bunde is beeldend 

kunstenaar. Onder de naam 'The Butterfly 

House of Stefan Cools' richt hij zich de laatste 

twee jaar volledig op vlinders. Hij legt 

bijvoorbeeld Vlindertuinen aan. Zo ook in 

Meerssen (Op het Heiveld te Bunde)! Hier is 

hard gewerkt in de afgelopen weken om alle 

planten de grond in te krijgen voor de winter. 

 

Aan de slag 

Er is eerst een ontwerp gemaakt, planten zijn gekozen en een planning is gemaakt 

voor de realisatie. Daarna zijn 25 kuub teelaarde de tuin ingereden en is het ontwerp 

uitgezet. Als eerste is de heg geplant die de lange en smalle tuin in aparte 'kamers' 

opdeelt. Deze 'tuinkamers' hebben daarna een invulling gekregen met waard- of 

nectarplanten (afhankelijk van de bezonning). En achter in de tuin bevindt zich  een 

klein moerasje, een mooie plek voor amfibieën en libellen. 

Vele handen maken licht werk 

Stefan heeft veel hulp gekregen bij het verplaatsen van de aarde en bij 

het aanplanten van de ±1500 planten. Dit was zonder de hulp van onder andere 

studenten en hovenier Rob Vossen niet gelukt. De komende periode worden er nog 

muurtjes gestapeld en paden aangelegd met houtsnippers. Daarnaast zal het poortje 

naar de scouting gerealiseerd worden. Vanaf het voorjaar zullen er veel planten 

zichtbaar worden die nu voor het oog verborgen zijn. Op 14 maart wordt de tuin 

feestelijk geopend tijdens de Boomfeestdag. 
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