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VAN DE REDACTIE  

 

Hopelijk bent u de vakantie goed doorgekomen en 

weer goed uitgerust en met nieuwe energie aan de 

nieuwe periode begonnen.  

Om u hierbij een extra stimulans te geven, presente-

ren wij u de nieuwe Tennisbundel. 

 

Natuurlijk hebben wij hierin veel aandacht voor de 

viering van het veertigjarig jubileum van T.C. 

Bunde, waaronder weer eens een verslag van een 

van onze junioren.  

Op dit moment hebben we even 

geen jeugdredactie meer. 

Misschien kunt u mee 

helpen om kinderen te 

stimuleren hieraan mee te 

doen, of los daarvan eens een bijdrage voor het 

clubblad te leveren. 

 

Daarnaast hebben we ook aandacht voor andere 

activiteiten, mededelingen, competitie, enz., 

waaronder  staaltjes van lief en leed van en op 

diverse fronten. Hieronder alvast eentje: 

 

Wist u dat… 

 

…Ank Buijs naast alle dingen die ze al doet voor de 

club, ook wel eens het P-Team assisteert? 

Hieronder ontdoet zij het terras van onkruid. 

Ad, even terug van vakantie, assisteert haar met het 

bijeenvegen en opruimen van de rommel. 

 

JEUGD 

 

http://www.tcbunde.nl/


VAN DE VOORZITTER 

 

Beste leden, 

 

Ik hoop dat iedereen een fijne en zonnige zomerva-

kantie heeft gehad en met frisse moed het najaars- 

en winterseizoen is begonnen.  

Minder zonnig was het op onze jubileumdag op 1 

juli jl. Maar dat was dan ook de enige tegenvaller. 

Want ondanks een beetje regen, was het een gewel-

dige dag. Mooie wedstrijden, heerlijk eten en drin-

ken, leuke activiteiten voor de jeugd en een span-

nende demowedstrijd met onze eigen Ricardo. 

Kortom een dag om niet snel te vergeten. Hanneke 

en haar team hebben de hele dag tot in de puntjes 

verzorgd en dat was goed te merken; niks werd aan 

het toeval overgelaten.  

De gemeente Meerssen was o.a. vertegenwoordigd 

door twee wethouders, waaronder wethouder Desi-

rée Cortenraede waarmee we inmiddels in goed 

overleg zijn. Als in het najaar ook de gemeenteraad 

instemt met het voorstel van de wethouder dan is de 

kans groot dat we heel snel kunnen gaan starten met 

de vervanging van onze kunstgrasbanen. Dan zou-

den we, volgens de huidige planning, al in het voor-

jaar op een geheel nieuw gerenoveerd park kunnen 

gaan spelen.  

En als de gemeenteraad inderdaad in gaat stemmen 

met de afspraken zoals ze nu voorliggen, gaan we 

naar alle waarschijnlijkheid de eerste padelbaan van 

de regio aanleggen. Wat mij betreft de ‘kers op de 

taart’ van de weg omhoog, die we als club al een 

tijdje zijn ingeslagen. We houden iedereen natuur-

lijk, via de nieuwsbrief, de digitale bundel of an-

derszins op de hoogte.  

 

Met sportieve groet,  

Serge van Dellen, voorzitter 

 

Voorbeeld van een padelbaan: 
 

VRAAG VAN HET BESTUUR  

OP DE WEBSITE 

 

Misschien hebt u die vraag,  

op de website dus, al gezien. 

We willen ze hier nog eens  

extra onder uw aandacht brengen: 

 

Beste leden, 

Zoals wellicht bekend, worden er op de 

accommodaties van de verenigingen op 

Heiveld regelmatig vernielingen aange-

richt dan wel pogingen tot inbraak ge-

daan.  

Een aantal maanden geleden was TC 

Bunde het doelwit en is het dak van 

onze kantine vernield. Onlangs heeft 

men proberen in te breken bij HV 

Meerssen.  

Uiteraard willen we dit als vereniging 

proberen te voorkomen.  

 

Bij deze het dringende  

verzoek aan degene die  

het park als laatste verlaat  

de toegangspoort op slot  

te doen.  

 

Mochten jullie verdachte situaties 

waarnemen dan kan dat gemeld worden 

aan een van de bestuursleden dan wel 

het direct inschakelen van de politie. 

 

Hartelijk dank voor jullie medewerking 

in deze, met vriendelijke groet,  

Bestuur TC Bunde 
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VAN DE LEDENADMINISTRATIE:  

NIEUWE LEDEN 

 

De laatste keer dat wij 

nieuwe leden aan u voor-

gesteld hebben, was in 

juli 2016.  

Tussen toen en nu (augus-

tus 2017) mochten wij de 

volgende nieuwe leden 

verwelkomen: 

 

JUNIOREN 

Sara  Bardoul 

Johan   Bohler 

Timo  Brandts 

Liv  Conen 

Zara  Conings 

Maud  Ernenst 

Sophie  Janssen 

Lola  Krebbekx 

Renee  Kurvers 

Sander  Lardinois 

Thijmen Lemeer 

Tom  Lodewijks 

Simon  Lutgens 

Noah  Ouillon 

Beertje  Palm 

Agnetha Ramakers 

Tirsa  Rietdijk 

Mirre  Reijnders 

Vital   Ruiten 

July  Sassen 

Dave  Slangen 

Lieve   Slangen 

Hilde  Storms 

Sam   Vankan 

 

 

SENIOREN 

Ellen  Adams 

Kelly  Botty 

Sabine  Buth 

Ewald  Frijns 

Ester   Frijns 

Chantalle Gadet 

Jeroen  Gorissen 

Hanneke Hartgers 

Marloes Kamphuis 

Claude  Kurvers 

Dennis  Kurvers 

Roel  Lahaije 

Robin  Leerssen 

Liesbeth Lemeer 

Belinda  Ouillon 

Denise  Salemans 

Robert  Tilmans 

Boris  van der Tweel 

Ariela  Verboor 

 

WIST U DATJE…. 

 

 
 

…. Deze meneer op bovenstaande foto mogelijk niet 

herkent? 

 

Het is toch echt Nico Pastoor, ondanks de beharing, kort 

na zijn behouden terugkeer van de taak die hij zichzelf 

gesteld had, gefotografeerd op de Herenavond van 23 

augustus door Ron van der Kruk, de huidige Mister 

Herenavond. 

Nico is als boetvaardige pelgrim voor de 

zoveelste maal naar Santiago de Com-

postella getogen.  

Volgens welingelichte bronnen heeft hij 

de volledige voettocht beperkt tot 480 

kilometer. Toch een geweldige prestatie, 

waarmee wij Nico van harte feliciteren.  

 

Moge de aflaten die hij hiermee verdiend heeft, niet 

alleen ten goede komen aan zijn privé- intenties, maar 

ook aan alle leden van TC Bunde, een club waarvoor 

Nico zich op allerlei fronten inzet. 

Zie bijvoorbeeld in deze bundel op pagina 21. 

Eerder is Nico ook al eens in ons clubblad als “grote 

versierder” gekenschetst vanwege zijn grandioze fees-

telijke aankleding van de kantine c.q. het park, bij 

diverse evenementen, zoals bijv. de Kerstdiners. 

 

Misschien herinneren sommige van onze leden zich ook 

nog de zogenaamde Nico Pastoor-trofee. 

Deze heeft Nico destijds beschikbaar gesteld, toen er 

voor het eerst een alternatief  “Recreatief Vijftig Plus 

Single-Toernooi” georganiseerd werd. Alternatief, omdat 

het destijds niet opgenomen kon worden in de officiële 

prestatieve clubkampioenschappen. 

Helaas is dit supergezellige toernooi, na zeven min of 

meer succesvolle edities, als een nachtkaarsje, maar toch 

nog wel een roemrijke dood, uitgegaan, resp. gestorven. 

Wie weet of het via de volle aflaten die Nico ongetwij-

feld met zijn pelgrimstochten verdiend heeft, nieuw 

leven kan worden ingeblazen…. 
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Schrijfmachine
4



UITSLAGEN VOORJAARSOMP. 2017 
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Thuis thuis schema
•          Zondag hele dag

Klasse Ploeg Verzoekklasse

Vrijdag Avond Dames dubbel 35+ 3e klasse T.C. Bunde 1

Vrijdag Avond Dames dubbel 35+ 3e klasse T.C. Bunde 2

Vrijdag Avond Gemengd dubbel 17+ 1e klasse T.C. Bunde 1

Vrijdag Avond Heren dubbel 35+ 3e klasse T.C. Bunde 1

Vrijdag Avond Heren dubbel 35+ 3e klasse T.C. Bunde 2

Zaterdag Hele dag Heren 17+ 2e klasse T.C. Bunde 1

Zondag Hele dag Gemengd 11 t/m 17 jaar 3e klasse T.C. Bunde 1

Zondag Hele dag Jongens 11 t/m 17 jaar 3e klasse T.C. Bunde 1

Ploeginschrijvingen

Algemeen

Competitie : KNLTB Najaarscompetitie 2017

Vereniging : T.C. Bunde (35022)

Accommodatie : T.C. Bunde

Ingeschreven door : Agen, E. van (VCL Landelijk Voorjaar)

Pagina 1 van 96-6-2017 16:29

BEVESTIGING INSCHRIJVING COMPETITIE

Gebruiker
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INDELING EN DATA NAJAARSCOMPETITIE 

 

 

Ballen ophalen en afrekenen  voor de NJC 2017 op woensdag 6 september 

van 20:00 tot 20:30 in de kantine van TC Bunde. Graag gepast betalen! 

Nadere info over de kosten volgt nog. 
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TENNIS- EN GOLFVAKANTIE IN ESTEPONA 

 

Het was 31 mei 2017 en daar gingen we weer onder 

leiding van Piet. Het tweede jaar op rij naar Estepona in 

Andalusië aan de Costa del Sol. Dit jaar met 9 golfers 

(Alain, Michel, Peter, Marc, Servé, Tijs, Jo, Jacques en 

Piet) en 7 tennissers (Guido, Ben, Nico, Ron, Rob, John 

en Jos). Piet had een jubileum, want hij organiseerde dit 

voor de 25
ste

 keer. Chapeau! 

 

In de namiddag verzamelen bij de tennisclub en van 

daaruit met 4 auto’s naar het vliegveld in Charleroi. 

De tennissers hadden naast de handbagage gezamenlijk 

één koffer voor de tennisrackets en tennisschoenen. Nog 

even wegen van te voren. Oeps, 23 kg i.p.v. 15 kg, 8 kg 

te zwaar. Na wat gereorganiseer en op de valreep een 

lichter koffer, lukte het toch. 

Ruim op tijd in Charleroi verzamelden we in de Leffe-

bar. Heerlijk bier en precies op de goede temperatuur. 

Piet gaat halen, 8 blond en 8 donker. Even later word dat 

nog eens herhaald. Tijd genoeg voor nog éen…………. 

shit! ………over een kwartier sluit de gate……..haasten. 

 
Vanuit het vliegveld van Málaga gingen we met zes 

huurauto’s naar ons eerste overnachtingshotel in Tor-

remolinos. Het was al tegen middernacht en het biertje 

op het terras was weer heerlijk.  

De tennissers 

gingen op zoek 

naar iets eet-

baars en von-

den, na een 

fikse wande-

ling, om half-2 

‘s nachts  het 

enige eettentje 

dat nog open 

was. 

De golfers gingen op zoek naar iets vloeibaars en vonden 

dat in de Hollandse ‘Bianca’s bar’. Guido hadden we als 

discjockey uitgeleend aan de golfers. 

 

 

Na een dagje 

aan het strand 

gingen we 

naar ons luxe 

appartemen-

tencomplex in 

Estepona. 

Ruime 6-

persoons ap-

partementen 

waar we met 3 

personen inzaten.  

Ieder een ruime 2-persoons slaapkamer met eigen toilet 

en bad of douche en daarnaast nog een ruime keuken en 

woonkamer. En dat voor een prikkie. 

 

 

En vervolgens 

was het vijf 

dagen afzien. 

Het was ten-

slotte steeds 

maar weer 28-

30 
0
C.  

’s Morgens 

vroeg op, ont-

bijtje verzorgd 

door Manuela, en daarna gingen de tennissers en golfers 

ieder hun eigen weg. In de namiddag aan het zwembad 

en ’s avonds weer samen feest in één van de door Piet 

geselecteerde en gereserveerde restaurants, waarbij de 

drank rijkelijk vloeide. De golfers gingen meestal nog 

iets langer door en keken daardoor ook iets dieper in het 

glaasje. 

Gebruiker
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Op de tennisclub speelden we tegen mannen en vrouwen 

uit o.a. Zweden, Noorwegen, Rusland, Australië, een 

enkele Spanjaard en Bettine die vele jaren geleden in 

Bunde gewoond had. 

We werden ingedeeld door David, die ons nog goed 

kende van vorig jaar. 

Na 3 uur tennissen in de volle zon was het weer genieten 

op het overdekte terras met een lekker windje en een 

heerlijk biertje. Op één van de dagen hebben we, aan-

sluitend aan het tennissen, de voor ons speciaal gemaak-

te Paella gegeten. 

 

 

Op onze enige ‘culture-

le’ dag (van de tennis-

sers, de golfers lagen 

aan het strand) zijn we 

aapjes gaan kijken op 

de rots van Gibraltar. 

We zijn zelfs een aap 

tegen gekomen die ook 

al aan het appen was 

(zie foto hiernaast). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gibraltar is een Engelse enclave en je waant je er in En-

geland (links rijden).  We hebben onze lunch hier maar 

op aangepast en ‘Fish and chips’ gegeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zes intensieve dagen was iedereen weer blij om naar 

het thuisfront te gaan. Getraind en vermoeid (poeh, 

poeh) , gebruind en enkele kilo’s zwaarder. 

 

 

Op ondersstaande foto ziet u de tennissers van 

T.C.Bunde: 

 

Van l. naar r.: Nico, Jos, Rob, John, Ben, Guido 

Op de voorgrond: Ron 
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TWAALFDE  DAUWTRAPPERSTOERNOOI 

2017 

 

Op zaterdag 24 juni 2017, was het 

weer zover. 22 tennissers, waar-

van maar liefst 8 dames (en de 

twee koks) hadden zich aange-

meld.  

Om 07.00 werd gestart en ge-

speeld met kleine pauzes tot 

10.00 uur. Onze Dauwtrapperskoks Norbert en Car-

lo hadden weer gezorgd voor overheerlijk spek en ei 

met maar liefst 4 eieren per persoon.  

De club sponsorde € 2,-  per deelnemer en John 

Leenders nam, staande het ontbijt, het restant van € 

1,-  per deelnemer voor zijn rekening.  

Kortom het was weer een gezellig samenzijn onder 

het genot van een heerlijk zonnetje en ontbijt! 

 

Een sponsor voor volgend jaar kan zich bij onderge-

tekende aanmelden. 

 

Tot ziens in juni 2018 ! 

Jack Offermanns 
 

De deelnemerslijst 

 

  
 

Resterende ingrediënten: 

ei 

spek 

brood 

 

enz. 

 

En op de eerste plaats natuurlijk de koks (alwéér 

een jaartje ouder); links Carlo, rechts Norbert 

 

Zie hierboven het resultaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zij lieten het zich goed smaken….. 

Gebruiker
Schrijfmachine
12



T.C. BUNDE VEERTIG JAAR 
 

In 1977 is T.C. Bunde officieel opgericht. Dat bete-

kent dat de club in 2017 veertig jaar bestaat. 

Het Bestuur was van oordeel dat dit jubileum op 

gepaste wijze gevierd moest worden. 

En dat is gebeurd! En nu reeds op deze plaats: 

 

Complimenten en dank namens alle feestvierders 

voor de geweldige organisatie en inzet !! 

 

Ruim tevoren kregen alle leden het bericht dat men 

zich via de website kon aanmelden via onderstaande 

info, waarbij men moest aangeven aan welke onder-

delen men wilde meedoen. 
 

 
 

 

 

 

 

De animo 

was groot. 

Meer dan 

220 

liefhebbers 

hebben 

zich 

gemeld. 

De weersverwachting was, na een aantal tropische 

dagen, niet best. Vandaar dat we een paar dagen eraan 

voorafgaande nog de volgende mail kregen:  

 

In dit verslag willen we de chronologische volgorde 

aanhouden. 

De dag begon dus met het Tenniskids-toernooi. 

Informatie hierover treft u elders aan. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Beste allemaal, 

Morgen is het zover, ons 40-jarig jubileum-

feest! De weersvoorspellingen zijn wissel-

vallig, maar we gaan er sowieso een leuke 

dag van maken! Ook als het regent, gaat 

het feest gewoon dóór! 

Als het echt heel hard regent, kan er na-

tuurlijk niet getennist worden, maar daar 

hebben we een alternatief 'regenprogram-

ma' voor. 

Er kunnen zaterdag géén auto's gepar-

keerd worden op onze parkeerplaats! 

Hiervoor kunt u gebruik maken van de 

andere parkeergelegenheid aan het Hei-

veld. Omdat deze beperkt is, verzoeken wij 

u vriendelijk om met de fiets of te voet te 

komen. 

Programma:  

14.00 uur Officiële opening met koffie en     

gebak 

15.15 uur Circusworkshop 

17.00 uur Eten bij de foodtruck Zillertaler 

17.30 uur Demonstratiewedstrijd 

 

Sportieve groeten en tot zaterdag, 

namens het bestuur  van TC Bunde, 

Hanneke Philipsen 
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14.00 uur Officiële opening met koffie en gebak 

 

 
 
Het gebak, geleverd door Smores, zag er prachtig uit en 

smaakte voortreffelijk! 

 

 
 

Rond 14.30 uur nam voorzitter Serge de microfoon en 

het woord en gaf zowel een terug- als een vooruitblik op 

het reilen en zeilen van TCB. De toekomst ziet er goed 

uit, mede door het vruchtbare contact dat er met de 

gemeente is, een item waarover ook de wethouder (van 

o.a. sport) een duit in het zakje deed: 

 

 
 

Wethouder Berry van Rijswijk aan het woord 

Een volgend onderwerp was de huldiging van die leden 

die lid zijn vanaf het eerste uur; hiervan zijn er nog 

twaalf, waarvan er 8 aanwezig waren. Zij kregen een 

speciaal cadeautje en werden voor de groepsfoto meege-

troond naar ons speciale fotoplekje: 

 

 
 
Van links naar rechts: Harry van de Peppel, René 

Laenen, Frans Lambi, Eugenie Voragen, Peter Mulders, 

Fridia Mares, Bep Laenen, Helma Poncin. 

 

 

Boven: Eugenie showt het 

speciale cadeautje. 

Rechts: ook tot de 

aanwezigen behoorde 

oprichter en eerste 

voorzitter van TC Bunde:            Emile van Helsland 

 

Tennistoernooi 
 

Helaas viel dit voor een deel in het water, maar diverse 

wedstrijden konden toch wel gespeeld worden, waarbij 

samenstellingen en tijden niet geheel volgens schema 

plaatsvonden. Voorop stond de gezelligheid. 
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15.15 uur Circusworkshop 

 
Deze werd uit-

gevoerd door 

een aantal ten-

niskids, die 

hiervoor ’s 

morgens 

geoefend 

hadden.  

Zij kwamen tot 

prijzenswaar-

dige prestaties, 

waarvan wij u een paar foto’s kunnen laten zien: 

 

de artiesten 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en het hooggeëerd publiek: 

17.00 uur Eten bij de foodtruck Zillertaler 
 

Bij binnenkomst had iedereen 

een envelop gekregen met 2 

eet- en 2 drinkbonnen en en-

kele lootjes voor het Rad van 

Avontuur.  

Voor de eetbonnen kon men 

in Oostenrijkse sfeer een 

gröstl krijgen en een schnit-

zel. De wachtrijen waren lang 

evenals de wachttijden, maar de hapjes waren vol-

gens sommige fijnproevers de moeite waard. 

 

 
 

 

17.30 uur Demonstratiewedstrijd 
 

Deze werd gehouden tussen TC Bunde Trainer 

Ricardo en gastspeler Pascal. Zij maakten er een 

spectaculair schouwspel van, waarbij alle kunst-

grepen uit de kast gehaald werden.  

Er werden acties ten tonele gevoerd die volgens 

insiders normaliter alleen op de Herenavonden van 

TCB vertoond worden…! 

toeschouwers bij de demonstratiewedstrijd 
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       De ballenmeisjes        en       de ballenjongens 

 
en de groepsfoto na afloop van de demonstratie, com-

pleet met het  prijzenpakketje voor Ricardo en Pascal en 

enige junioren die er ook graag op en bij wilden staan: 

 

 

DIVERSEN 

 

Wat we nog niet echt aan de orde hebben laten komen, is 

de loterij die tussen de verschillende bedrijven door 

werd gehouden aan de hand van het Rad van Avontuur, 

gedirigeerd door Hanneke. Er waren zeer veel prijzen en 

prijsjes, maar het toeval wilde dat meerdere leden 

meerdere malen in de prijzen en de prijsjes vielen. 

 

 

Hanneke dirigeert het Rad 

Els showt hiernaast 

haar vele prijzen, 

waarvoor de tafel 

haast te klein was: 

 

 

 

 

 

Op de tv in de 

kantine was een 

doorlopende 

voorstelling van 

foto’s uit het 

verleden van TCB, 

gemaakt door Rob 

en Toon. 

 

 
Tot slot nog een paar grepen uit het materiaal: 

(nog meer kunt u binnenkort zien op www.tcbunde.nl) 

 

Links de tennisschema’s en rechts Een Gezond 

Hapje, waarvan ook nog een nagerecht werd 

opgediend. 

Derde van links: toevoeging aan de eregalerij van 

gedenktekens t.g.v. diverse jubilea 

 

 

Nogmaals dank aan alle vrijwilligers die deze dag tot een 

GROOT succes gemaakt hebben! 

lotnummer 

13 
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JEUGDRUBRIEK: HET JUBILEUM 

Het was een superleuke dag. We hebben van al-

les gedaan. Toen we aankwamen bij de tennisza-

len in Meerssen (door de regen moesten we in de 

hal gaan spelen) werden eerst een paar hele leu-

ke wedstrijden gespeeld.  

Nadat de wedstrij-

den waren gespeeld 

ging iedereen terug 

naar de tennisclub in 

Bunde. Daar was de 

sfeer al meteen heel 

goed en we hebben 

eerst gezellig rondgehangen in de kantine. On-

dertussen werden ook de andere wedstrijden 

gespeeld. 

 Later was er een circusworkshop voor kinderen. 

Ik heb daar zelf niet echt aan mee gedaan, maar 

ik ben wel gaan kijken. Het zag er leuk uit.  

 

 

 

 

Tussendoor werden ook af en toe wat rondes 

tombola gespeeld en gepresenteerd door Hanne-

ke. Later speelde Ricardo een demonstratie wed-

strijd tegen een andere speler en ik was ballen-

meisje. Het weer zat niet echt mee. Het regende 

best hard, maar het was toch heel leuk om naar 

de wedstrijd te kijken.  

 

 

 

 

Boven: de tombola 

Onder: Beertje en Loesan als ballenmeisjes 

Later werd er nog gezellig gekletst en tussen-

door konden we altijd even eten halen met wat 

bonnetjes van de foodtruck. Er was genoeg te 

doen, leuke activiteiten en het was een hele ge-

zellige sfeervolle dag! 

 

Groetjes, 

Loesan  
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VAN HET P-TEAM: HET NAAMVELDJE 
 

Het naamveldje heeft weer erg te lijden gehad onder de 

buxusmotten- en schimmelplaag; sommige letters waren 

behoorlijk aangetast: 

 

Hieronder is Ron bezig met de bestrijding van de rupsen; 

deze keer niet met de blote hand maar eerst met de 

(hand-)spuit met bestrijdingsmiddel:  
 

en toen met de hogedrukspuit… 
 

 

 

 

 

Ook de haagjes 

naast de oprit 

naar de kantine 

zagen er slecht 

uit en kregen een 

behandeling, 

 

hieronder uitgevoerd met de bezem door Nico P. 

In het naamveldje is spontaan plantengroei ontstaan, 

die niet tot de categorie “onkruid” gerekend mag 

worden. 

Over de handhaving ervan zijn de meningen erg 

verdeeld; de planten zijn mooi, maar het naamveld 

wordt deels aan het oog onttrokken: 

 
 

 
 

 

 

 

                           de mot en zijn rups 

Gebruiker
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VAN HET P-TEAM: DE OEFENKOOIEN 
 

Er is grote schoonmaak gehouden in de oefenkooien. 

Eigen hogedrukspuiten hadden te weinig capaciteit. 

Het P-Team heeft een machine geleend bij Boels, 

waarmee  de zaak drastisch aangepakt kon worden. 

Hiervan hebben we helaas geen beelden. 

Wel van de nabehandeling van de zeer opgeknapte vloer: 

 

Hierboven ziet u Rob en Nico P. bezig met de 

verfraaiing van de straatstenen in de betonnen vloer. 

En hieronder Peter en Georges met het snoeien van 

de beplanting naast de buitenranden, die de neiging 

heeft naar binnen te groeien. 

 

Hieronder  een detail als stilleven: 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

De achterste kooi heeft ook een tweede bestemming 

gekregen, namelijk als voetbal-arena. Misschien 

heeft u het bordje op de toegangspoort van de kooi 

zien hangen met de tekst: 

Het geschonkene betreft twee voetbaldoeltjes, die in 

de kooi geplaatst zijn. Hieronder ziet u het gebruik 

ervan (de jongens zijn aan het voetballen) tijdens de 

viering van het jubileum: 

 

Er wordt wel eens beweerd dat de oefenkooien 

nooit gebruikt worden; hieronder ziet u een bewijs 

van het tegendeel, ook tijdens het jubileum: 
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WIST U DAT… 

 
 De volgende aankondiging in De Geulbode van 24 

mei 2017 stond? 

 

 U hiernaast een afbeelding 

van de grőstl (onderdeel van het 

lekker eten) aantreft? 

We hebben ook nog een afbeel-

ding van een zeer bekende genie-

ter ervan tijdens de demonstratie-

wedstrijd: 

 

 

 Een toekijker bij dezelfde wedstrijd de opmerking 

maakte, dat dit soort demonstratiewedstrijden op de 

Herenavonden zo vaak te zien is, maar dan wel altijd 

zonder publiek helaas….? 

 Deze poster sinds het jubileum op het publicatiebord in 

de kantine hangt? 

 

Boven in het midden staat Van duikelrek naar speelweide. 

Het duikelrek staat al enige tijd op het park, achter de 

minibaan (zie foto hieronder). Het is gesponsord door de 

Rabobank (zie het belendende bordje): 

 

Net als de “aankleding” van de scoreborden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht u interesse hebben om ook een speeltoestel te 

sponsoren, dan kunt u contact opnemen met 

 Hanneke Philipsen/ 
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 Het onderstaande tafereeltje er een is uit de categorie: 

“Voorpret voor het Feest”? 

U ziet een aantal vrijwilligsters die het poetsen van een 

terrasstoel op zich genomen hadden. (Met dank aan 

Martina) 

 

 En de volgende uit “De Nazorg van het Feest”? 

 

Martin en John plaatsen de fietsenrekken weer terug. 

 

John, Martin en Rob ruimen de 

extra accommodaties op, hier de 

zeilen op de pergola, waarbij ze 

moesten uitkijken voor koude 

douches: in de zeilen was het 

nodige regenwater blijven staan! 

Hiernaast ziet u een link detail: 

 

Rob is hier de vlaggenmasten aan het demonteren, die 

we al vaker geleend hadden van de scouting. 

Ooit hadden we zelf vlaggenmasten, naar schatting het 

laatst gebruikt rondom de eeuwwisseling. Waar ze 

gebleven zijn, weet niemand. Tips die leiden tot de 

opsporing ervan, worden zeer gewaardeerd! 

 

 Nico Pastoor wederom een groot aandeel heeft gehad 

in de feestelijke aankleding van de kantine? 

U ziet hieronder een aantal van zijn prachtige boeketten, 

speciaal op één tafel verzameld, ter wille van het plaatje. 

 

 U hieronder nog een geschenk aantreft “ter ere van 

het 40 jaar jubileum”? 

Het betreft de voetbaldoeltjes in de achterste (tennis] 

oefenkooi: 
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 Guido Lemmens van DECOLETTER en de 

SPONSORCOMMISSIE weer de nodige activiteiten 

heeft mogen ondernemen? 

U ziet hem hieronder bezig met onze nieuwe sponsor DE 

RABOBANK…. 

 

…het bord voor buiten 

 

…het bordje voor binnen 

 

 En dat u hieronder Willy bezig ziet met het veiliger 

maken van het Rabo-duikelrek? 

Sommige reclameplaatjes zaten op gevaarlijke plaatsen 

en die zijn door hem vakkundig onschadelijk gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 Hieronder u geen opname van een diefstal van de 

tractor van het P-Team (i.c. René Laenen) ziet? 

De machine werd legaal opgehaald voor reparatie, wat  

wel eens vaker voorkomt. 

 Op het volgende plaatje treft u wel een soort van 

molest aan. Hadden we in het voorjaar veel last van 

mollen, nu zijn het woelratten die het nodige overhoop 

halen: 

 

 
 

U ziet hierboven een deel van het gangenstelsel, 

waarmee het park van TCB stelselmatig ondergraven 

wordt. 

Hieronder ziet u een ander natuurverschijnsel op ons 

park: 
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 Op de volgende foto’s  u soortgelijke natuur-

verschijnselen op ons park ziet? 

 

 Op woensdag 23 augustus het P-Team geas-

sisteerd werd door Quinn, de kleinzoon van opa 

Rob?  

Op de voorgrond: Quinn, op de achtergrond: Rob 

 

 

 

 

 

 “Ronaldo” blijkbaar een bijbaantje heeft moeten 

nemen, mogelijk  vanwege zijn financiële perikelen?  

Zie het volgende bewijsstuk: 

 

 Onze club een schenking gekregen heeft van een 

jongerenkoor uit Maastricht? Die hadden nog goed 

serviesgoed over en wilden dat wegdoen.  

Via Rob Plasier is het overgedaan aan T.C. Bunde: 

 

 

    Boven met plastic/glas-, onder alleen het aardewerk. 
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DE VLINDERTUIN OP HET HEIVELD 

 

Bent u of ben jij op 5 mei ook bij het inzaaien (zie hieronder) 

geweest? En iets gemerkt van de toename aan vlinders (het 

buxusmotje, toch ook een soort vlinder, buiten beschouwing 

gelaten)? 

In de toekomst kun je dus ook blijven helpen! 
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