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VAN DE REDACTIE 

 

Hierbij presenteren wij u de 

eerste Tennisbundel van het 

nieuwe seizoen. 

Er waren de afgelopen periode slechts een paar 

activiteiten waarvan u een verslag aantreft, zij het 

dat de Algemene Ledenvergadering aan de orde 

komt in Van de Voorzitter. 

Verder ziet u de nodige informatie van de diverse 

commissies. 

En voorts bijdragen van gevarieerde aard. 

 

De Redactie wenst u veel plezier met deze Bundel 

en met het tennis in het nieuwe seizoen. 

  

 
 

 

VAN DE  

LEDENADMINISTRATIE 

 

 

Vanaf 29 maart kunt u uw 

nieuwe pasje voor 2017 

afhalen in de kantine. 

 

 

VAN HET BESTUUR 

 

* Het OPENINGSTOERNOOI is gepland op 

zondag 2 april. Zie voor meer info pag. 10. 

 

 

http://www.tcbunde.nl/
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VAN DE VOORZITTER 

 
Beste Leden van TC Bunde, 
 
 
Op 26 januari jl. hebben we onze Algemene Ledenver-
gadering gehouden. Traditiegetrouw waren er maar wei-
nig leden, desalniettemin hebben we toch ruim de tijd 
genomen om terug te kijken op het afgelopen tennisjaar 
en hebben we vooruitgekeken  naar het seizoen 2017.  
 
 
Uitgebreid hebben we de situatie ten aanzien van de 
vervanging van de banen en de relatie met de gemeente 
besproken. Helaas moeten we constateren dat we ook het 
afgelopen jaar weinig voortgang hebben geboekt. Het 
lijkt er ook niet op alsof de gemeente enige prioriteit bij 
de toekomst van de sportverenigingen legt. In ieder ge-
val niet bij de tennisverenigingen. We blijven uiteraard 
ook het komend jaar aan de bel trekken samen met de 
andere tennisverenigingen en we blijven hopen dat er in 
de loop van komend jaar meer duidelijkheid komt over 
de toekomst van de tennisverenigingen en in ieder geval 
duidelijkheid over de vervanging van de banen.  
 
 
Wel hebben we afgelopen jaar een aantal keer bij elkaar 
gezeten met de 4 sportverenigingen op het Heiveld en de 
scouting. Het doel daarbij is om ons als complex naar 
buiten te presenteren. We willen deze gesprekken met de 
verenigingen op het Heiveld de komende jaren voortzet-
ten en verder gaan intensiveren. Samen met de gemeente 
en de andere sportclubs op Heiveld is er bij alle clubs 
een duurzaamheidsscan uitgevoerd waarin aanbevelin-
gen op het gebied van energiebesparing en duurzaam-
heid zijn opgesteld. Deze aanbevelingen gaan we, indien 
praktisch en financieel uitvoerbaar, het komend jaar 
verder uitwerken. 
 
 
Voor wat betreft het aantal leden kunnen we gelukkig 
vaststellen dat eindelijk de dalende lijn een halt lijkt te 
zijn toegeroepen. Van 335 leden vorig jaar zijn we op dit 
moment gestegen naar 359 leden, waarvan 92 jeugdle-
den. Het vasthouden van deze stijgende lijn van het aan-
tal leden blijft echter ook komend jaar prioriteit nummer 
1 voor ons als bestuur.  
 
 
Tenslotte wens ik iedereen een prachtig en sportief 
nieuw tennisseizoen en hoop iedereen regelmatig op de 
baan, of in de kantine, te mogen verwelkomen. 
 
Serge van Dellen,voorzitter 

 

 

VAN HET BESTUUR 
 

FORMULIER 
“AANMELDEN VRIJWILLIGER TC BUNDE” 

Gelukkig hebben we al 
meerdere aanmeldingen 
binnen!  

Heeft u het formulier “aan-
melden vrijwilliger TC Bun-
de” nog niet ingevuld?  

 

 

Doe dan snel op:  

https://goo.gl/forms/md1ma6xBTski50yF2 

 

 

VEERTIGJARIG JUBILEUM TC BUNDE 
 

 
2017 is  een jaar met een gouden randje, want TC Bunde 
bestaat dit jaar 40 jaar en dat vieren we met een gezellige 
feestdag op 1 juli 2017.  
Op het programma staan een open tennistoernooi, een 
tennisdemonstratie en een leuke activiteit voor de 
kinderen.  
Bij een feestje hoort natuurlijk ook een lekker drankje en 
een lekker hapje. We kunnen die dag smullen van een 
broodje schnitzelnuggets van Der Zillertaler. Ralph en 
Marjolijn Smeets parkeren hun mooie foodtruck Der 
Zillertaler op onze parkeerplaats en zorgen voor lekkere 
broodjes schnitzel.  
 

Hebt u 1 juli "Jubileumfeest TC Bunde" al op uw 
kalender staan? 

https://goo.gl/forms/md1ma6xBTski50yF2
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VAN DE SPONSORCOMMISSIE 

 

 
 
NIEUWE SPONSOR 

 
Schildersbedrijf Chrit Moers is een eenmanszaak en 

bestaat sinds 2002. 
Op de foto hierboven ziet u zijn bord toegevoegd 

aan de wand, linksonder; in de kantine ziet u het op 
ware grootte! 
 

Met ruim 30 jaar ervaring is schildersbedrijf Chrit 
Moers gespecialiseerd in zowel binnen- als buiten-

schilderwerk. 
Schildersbedrijf Chrit Moers onderscheidt zich niet 
alleen door kwaliteit, deskundigheid en service. Het 

contact en de persoonlijke band met de klant is even 
belangrijk als het geleverde werk. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Hierboven ziet u Chrit in eigen persoon aan het 
werk, bij het opknappen van de barhoek in de 

kantine van TC Bunde. 
 

Hiernaast ziet u de werkzaamheden die door het 
bedrijf kunnen worden verricht.  

Indien u interesse heeft, kunt u altijd vrijblijvend 
contact met mij opnemen. 

 
• Binnen- en buitenschilderwerk 
• Wandafwerking 

• Deskundig advisering 
 

Indien u een vraag heeft, of een vrijblijvende offerte 
wilt opvragen, neem dan contact op met:  
 

Schildersbedrijf Chrit Moers 
Rijksweg 232 

6247 AP Gronsveld 
Mob: 06 207 360 23 
Tel: 043 851 43 17 

 
DIGITAAL INFORMATIESCHERM 

 

Mocht u het nog niet zijn opgevallen………..sinds 
een aantal weken beschikken we over een digitaal 
informatiescherm. Het scherm hangt achter de 

schuifpui aan de voorkant van onze kantine en is 
duidelijk zichtbaar bij aankomst op de club.  

Op het informatiescherm worden de namen van 
onze sponsoren en hun logo’s getoond. Verder 
worden er mededelingen van diverse aard getoond, 

waaronder bijvoorbeeld de aankondiging van het 
40-jarig jubileumfeest van TC Bunde.  

 
 

 
 

 
Het scherm, gezien vanuit de kantine  

 

 
 

 
 

http://www.schildersbedrijfchritmoers.nl/contact.html
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HIER NOGMAALS DE COMPETITIEDAGEN VAN DE 
VOORJAARSCOMPETITIE! 

 

DE MOLLENPLAAG 

Wist u dat (of liever: nog) wij u in de vorige Bundel min of meer 
uitvoerig geïnformeerd hebben over Flora en Fauna in het Park 
van TC Bunde? 
 
Een dier dat de selectie toen niet gehaald heeft, is de mol. Niet omdat we hem fysiek zelden 
waarnemen, maar vanwege zijn onopvallendheid toen. 
Van de winter is daar een grote verandering in gekomen, zoals periodiek wel vaker het geval 
geweest is. Met name bij baan 3 heeft het ondiertje zodanig huisgehouden, dat er een onge-
wenst heuvellandschap ontstond in het gazon. We kunnen wel spreken van een mollenplaag. 
 
Met behulp van de Fa Dolmans is de overlast aangepakt en is geprobeerd de mollen op een 
vriendelijke en pijnloze manier naar een andere wereld te helpen. De bestrijding hielp niet 
direct afdoende, maar geleidelijk aan is de rust in het gras weergekeerd. 
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Baanbezetting competitie op zondag 
 

Op deze zondagen spelen er 4 jeugdteams tegelijk thuis  

Zondag 9 april, Zondag 30 april, Zondag 14 mei en Zondag 28 mei 

Op deze 4 zondagen van 11.00h tot +/-  15.00h zijn de banen1 en 2 en 

5 t/m 8 allemaal bezet voor de competitie! 

De banen 3 en 4 zijn van 8.30 tot +/- 12.00h  bezet en zijn daarna vrij. 

Houd hier rekening mee als je ‘s zondags wilt komen tennissen! 
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NEDERLAND’S  No.1 TENNISBAL
www.dunloptennis.nl

Gebruiker
Schrijfmachine
9
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Openingstoernooi 2017 

 

 

Voor het begin van de voorjaarscompetitie hebben we weer de mogelijkheid    

om tegen andere teams te spelen als voorbereiding op de competitie of op het 

nieuwe seizoen. 

Het openingstoernooi is er voor  iedereen v.a. 12j. 

Om 10.30 beginnen we met koffie en daarna spelen we 3 ronden: 

Van 11.00h – 12.00h en van 12.00h – 13.00h en van 13.30h – 14.30h 

Tussen 13.00 – 13.30h is er tijd voor soep en een broodje. 

Aanmelden voor 1 april is verplicht i.v.m. de indeling van de wedstrijden bij: 

Sumero van Agen of via E-mail: tcbwedstrijdcom@gmail.com 
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VRIJWILLIGERSAVOND 2016 
 

De traditionele feestavond voor degenen die (in 

2016) vrijwilligerswerk voor de club verricht 

hebben, werd gehouden op zaterdag 18 februari 

2017. Ook de sponsoren hadden een uitnodiging 

ontvangen. 

 

Zo’n kleine vijftig liefhebbers hebben van de 

gelegenheid gebruik gemaakt. 

Vanaf 19.00 uur was iedereen welkom. Op dat tijd-

stip waren mensen van de catering (Slagerij-Cate-

ring Van der Poel) al bezig het buffet klaar te zetten. 

Het bestuur deed zoals gebruikelijk bij deze gele-

genheid bardienst. 

 

Rond ca. 19.45 uur nam Voorzitter Serge het woord. 

Hij sprak een dankwoord uit aan al degenen die het 

mogelijk gemaakt hebben dat TC Bunde het afgelo-

pen jaar weer goed gedraaid heeft, in alle facetten 

waarin werk verzet moet worden, zoals het parkon-

derhoud, de kantinediensten, de diverse commissies, 

enz. enz. 

 

Ook dit jaar werd er weer een lid extra in het zon-

netje gezet, voor al het werk dat hij het afgelopen 

jaar (en ook al de jaren daarvoor) voor de club ge-

daan heeft. Hij werd niet benoemd als “Vrijwilliger 

van het jaar”, want die onderscheiding had hij al 

eerder gehad, maar als “Lid van verdienste.”  

De aanwezigen voelden bij de opsomming van de 

redenen al aankomen wie de kandidaat was: het was 

Rob Plasier, die altijd en alzijdig zich inzet voor de 

club, op welke fronten dan ook. 

 

Rob werd van harte gefeliciteerd met zijn onder-

scheiding, waarna de voorzitter het sein gaf om van 

het buffet te gaan genieten. 

Dit zag er overvloedig en voortreffelijk uit, en de 

smaak was daarmee in overeenstemming.  

Voeg hierbij het werk van het bestuur om iedereen 

van de nodige drankjes te voorzien, en dan kunt u 

zich voorstellen hoe iedereen later kon terugkijken 

op een zeer geslaagde feestavond. 

 

Namens allen: met dank aan het bestuur, en tot 

volgend jaar! 

 

Als u dit feest ook wilt meemaken, meldt u zich 

dan aan als vrijwilliger ! 

Zie elders hoe u het aanmeldingsformulier kunt 

bemachtigen! 

De catering: 

 

Voor meer foto’s zie www.tcbunde.nl 

 

Namens het bestuur 

overhandigde Hanneke Philipsen  

Rob een extra teken bij zijn onderscheiding, 

waarvan u hieronder de onthulling ziet. 

http://www.tcbunde.nl/
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PARK DEELS OPNIEUW BETEGELD 

 

We hebben er lang op moeten wachten, maar het 
tegelpad rondom baan 3 en 4 is nu eindelijk 

vernieuwd, door de Gemeente Meerssen.  
 

In oorsprong was het de bedoeling dat alle tegelpa-

den opnieuw gelegd zouden worden, maar door het 
gebrek aan de nodige financiële middelen  bij de 

Gemeente, is maar een gedeelte gedaan.  
Hieronder ziet u een overzicht van de werkzaamhe-
den en het resultaat. 

 

de parkeerplaats als opslag- en werkplaats 

volop bezig in het “René Laenentje” 
 

 

Ook de al 

jaren versleten 
biels bij de 
terrasverho-

ging is 
vernieuwd. 

 
 

 
de noordkant, waarbij ook een nieuwe waterafvoer 

aangelegd is 
 

 
 

de zuidkant 
 

 

de oostkant 
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WIST U DAT…..(VAN HET P-TEAM) 

 Binnen in het P-Teamhok een reorganisatie 

plaatsgevonden heeft, uitgevoerd door Will Meij, 

geassisteerd door stagiair Nico Vossen, waarbij de 

ruimte veel efficiënter benut kan worden?  

Hierboven ziet u een detail. 
 

 Dit bordje jarenlang in het clubhuis gehangen 

heeft, maar nu buiten hangt? Binnenkort bestaat 

het dus 35 jaar, 5 jaar korter dan de club. 

N.B.: het bordje is niet verhangen door het P-

Team, maar door Rob Stallenberg, die ook het 

digitale scherm aangebracht heeft (zie blz.4). 

 

 Het snoeiwerk in de winter gewoon door ging? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aan de betegeling door de gemeente het P-Team 

ook een bijdrage geleverd heeft? Op bovenstaande 

foto is dat niet te zien. 

 

 Wij met belangstelling de bouw bij de toekom-

stige nieuwe buurman gevolgd hebben? 

Links het beginstadium en rechts begint het op een 

eretribune te lijken, met goed zicht op het  

voormalige center court…. 

 

 Het nieuwe jaar voor het team goed ingezet is 

met een oliebollenlunch? Hieronder ziet u enige 

details: 
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UIT DE PERS 

 

 
“NEDERLAND KAN NIET MEER ZONDER 

VRIJWILLIGERS” 
 

(Uit De Limburger van zaterdag 11 maart 2017, 
enigszins aangepast:) 

 
 
Nederland is Europees kampioen vrijwilligerswerk. 
Samen met de Scandinavische landen staan we al jaren 
in de top 5. Bijna een derde van alle vrijwilligers werkt 
voor een sportvereniging, op school  
of in de verzorging.  
Kunnen we nog zonder? “Nee,” betoogt hoogleraar Hans 
Schmeets, “als de vrijwilligers wegvallen, kunnen de 
kinderen niet meer tennissen en komen de bejaarden niet 
meer buiten.” 
 

 
 
 
 

Zie ook de bijdragen over Vrijwilligers 
in deze Bundel! 

 

 

Het volgende artikel was van de winter af en toe  
zeer actueel! 

ZO VOORKOM JE DAT JE UITGLIJDT OP 
GLADDE ONDERGROND 

Het gaat de komende dagen flink ijzelen in Duits land. 
Maar ook in ons land wordt enige gladheid verwacht. De 
Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirur-
gie stuurde deze week wat goede raad om gebroken en 
gekneusde ledematen te voorkomen: stap als een 
pinguïn.  

Die blijven overeind door het zwaartepunt op het voorste 
been te laten rusten. Als een mens normaal stapt, aldus 
de artsen, is zijn gewicht ongeveer gelijk verdeeld over 
beide benen – zie de tekening die de beroepsvereniging 
van noodartsen verspreidde. En dat verhoogt het risico 
op uitschuiven. 

De artsen raden ook aan om stevige schoenen met een 
zoolprofiel te dragen. Vooral voor oudere mensen, die 
over het algemeen al wat brozer zijn, kan een val 
rampzalige gevolgen hebben. Zij blijven best binnen met 
zo’n weer. 

Zaterdag zou het kwik in Berlijn tot tien graden onder 
nul dalen. En ze zijn in de hoofdstad de rampzalige 
ijsdagen van januari 2014 nog steeds niet vergeten. 
Ondanks de herhaalde waarschuwingen van de 
meteorologen, liet het stadsbestuur na om op de stoepen 
te strooien. Gevolg: de hulpdiensten kregen niet minder 
dan 750 noodoproepen. En de spoeddiensten werden 
overspoeld met patiënten die een slippertje hadden 
gemaakt 

. 

 

 
 

Misschien dat het pinguïnloopje van nut kan zijn bij 
tennis op gladde banen….. 
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LOODDIEFSTAL  (Laatste Nieuws!) 

Maandag 20 maart 2017 kom ik 

om 09.50 uur op het park om een 

partijtje tennis te spelen. Bij de 

ingang valt mijn oog (figuurlijk 

uiteraard) op een stukje bitumen 

op de mat voor de toegangsdeur 

van ons clubgebouw. Kijk automa-

tisch naar boven en zie een krom 

stuk afgebroken lood boven de dakgoot. Foute boel dus. 

Pak de ladder, klim het dak op en zie wat een stel onver-

laten hebben aangericht.  

Een groot gedeelte van de loodslabben met geweld com-

pleet van het dak gescheurd en daarbij ook de 3 onderste 

lagen bitumen en singels verwoest. Hebben nog geluk 

dat het droog is, want anders was de schade door lekkage 

nog groter geweest. De schade die nu aangericht is, is 

vele malen groter dan de opbrengst van het lood.  

Heb direct het bestuur ingelicht. De politie is gebeld en 

heeft alles in ogenschouw genomen. Men heeft naast de 

ingang van de hockeyclub een gat in de omheining ge-

knipt, aan de sporen in het gras is te zien dat ze toen met 

een kruiwagen o.i.d. naar de achterkant van ons clubge-

bouw gereden zijn, daar eveneens een gat in de omhei-

ning geknipt hebben en daar het dak opgeklommen zijn.  

Proces-verbaal is opgemaakt, de verzekering is op de 

hoogte gesteld, de dakdekker is gewaarschuwd en de 

gemeente komt de omheining repareren.  Al met al zijn 

een paar mensen tot nu toe 3 uur in de weer geweest om 

het e.e.a. te regelen welke tijd door eenieder veel leuker 

besteed had kunnen worden. 

 

 

een gat in de omheining geknipt 
 

 

de loodslabben met geweld compleet  

van het dak gescheurd en daarbij ook de 3 onderste lagen 

bitumen en singels verwoest 
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JEUGDACTIVITEITEN  

Het volgende item is op het moment van aanleveren onvoltooid toekomende tijd, maar als u 

het leest zal het wel voltooid verleden tijd zijn; om u van het event op de hoogte te stellen, 

plaatsen we het ongewijzigd: 

SCHOOLTENNIS 

 

 

 

In week 10 en 11 geven onze trainers Ricardo en Marc Schooltennis: ze verzorgen een 

tennisles in de gymles. Ze gaan naar de basisscholen in Bunde, Meerssen en Rothem.  

 

Alle kinderen krijgen na afloop van de les een diploma en een uitnodiging om op 22 maart 

mee te doen aan de Maak-kennis-met-tennis-middag.  

Dan krijgen ze de kans om een  keertje op een echte tennisbaan te komen spelen en verzorgen 

de trainers een leuke clinic voor de kinderen. 

 

 

 

WORLDTOUR 

 

Op 19 maart was de eerste 

speeldag van de World Tour 

2017.  

De World Tour is de com-

petitie van de bond voor de 

basisschooljeugd. 

 

Er spelen drie teams mee:  

Bunde 1-Oranje 1,  

Bunde 1-Oranje 2 en  

Bunde 1-Rood 1.  

 

De  Rood-kinderen speelden 

thuis op 19 maart! 


