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VAN DE REDACTIE 

 

 Helaas hebben enkele toegezegde bijdragen ons 

niet bereikt, zodat we u bijv. geen impressie kunnen 

geven van de Jaarvergadering van 31 januari. Het is 

dus wachten op de notulen ervan. 

 

 FOTO’S OP WEBSITE 

 

Naast de items uit de inhoudsopgave, waarbij weer 

de nodige aandacht voor het Padel-gebeuren, heb-

ben wij de volgende mededeling voor u: sinds kort 

is het ook weer mogelijk om foto’s op de vernieuw-

de website te zetten, wat we dan ook hebben gedaan 

of eigenlijk: hebben laten doen via de beheerder. 

Zoals u weet is de verzorging van fotomateriaal ook 

een onderdeel van het redactionele werk. We zijn 

verheugd dat deze functionaliteit weer beschikbaar 

is, en wij u door fotomateriaal ook op de website 

verder kunnen blijven informeren. 

 

U treft nu dus ook (helaas verlate) foto’s aan van: 

 Voorlopige (8 april) en Definitieve Opening van 

de vernieuwde banen (10 mei) 

 Het Dauwtrapperstoernooi 

 Kerstdiners Heren en Jeugd (van de dames waren 

geen opnames beschikbaar, behalve die van 

hieronder, die al in de vorige Bundel stond): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ETEN WAT DE POT SCHAFT 

 

Wat betreft de activiteit “Eten wat de Pot schaft”, 

die maandelijks terugkeert, doen wij niet telkens 

verslag, maar alleen als er bijzonderheden zijn die 

het vermelden waard zijn en als die ons bereiken. 

http://www.tcbunde.nl/


 Omdat de geplande bijdrage hier is komen te 
vervallen, kunnen wij u hier toch een kleine 
impressie van de Jaarvergadering tonen, aan  

de hand van enige foto’s. 

 

 

Hieronder ziet u het voltallige bestuur: 

 

 

Hierboven ziet u niet de voltallige leden, maar de 

belangstelling was dit maal groter dan ooit; 

waarschijnlijk vanwege het voorafgaande Eten wat 

de pot schaft en het item Padel, waarbij de emoties 

soms hoog opliepen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…eten wat de pot schaft… 

MAAK KENNIS MET TENNIS 
 

De afgelopen weken gaf onze trainer Ricardo Hagedoorn 

Schooltennis: een tennisles in de gymles.  

 

Vandaag kwamen 25 kinderen meedoen aan de “Maak 

kennis met tennis”- middag om samen een balletje te 

slaan op een heuse tennisbaan!  

Hopelijk vonden ze het zo leuk dat we ze binnenkort 

mogen verwelkomen als lid van onze club om zodoende 

mee te werken aan de verjonging en naamsbekendheid 

van onze vereniging. 

 

Zeer geslaagde middag met veel dank aan Ricardo en de 

jeugd- en seniorleden die vandaag mee kwamen helpen. 

Zonder jullie inzet en tijd was het niet mogelijk geweest 

om deze middag te realiseren. 

 

 Hieronder een impressie: 
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VAN HET BESTUUR / KNLTB 

 

 

 DE VERNIEUWDE CLUBAPP 
 

Elders in deze Bundel vindt u alle informatie over de 

vernieuwde ClubApp van de KNLTB. 

Op 24 maart hebben alle leden ook nog de volgende mail 

ontvangen: 

 

Beste leden, 

 

De vernieuwde ClubApp van deKNLTB is klaar om ge-

download te worden! We willen je daarom vragen om de 

oude ClubApp van je telefoon te verwijderen en de 

nieuwe KNLTB ClubApp te downloaden. Je kunt één 

van de twee onderstaande links gebruiken om de nieuwe 

ClubApp te downloaden:  

App store iOS link: 

https://itunes.apple.com/us/app/clubapp-1-

8/id1450502339?l=nl&ls=1&mt=8  

Play store Android link: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.lisa.knlt

b.app  

 

Indien je nu al veelvuldig gebruikmaakt van de KNLTB 

ClubApp, dan weet jij vast en zeker hoe onmisbaar de 

app is voor iedereen binnen de tennisvereniging. Het 

nieuws van de club altijd binnen handbereik. Inzicht in 

toernooi-informatie en competitie uitslagen/standen. 

Eenvoudig toegang tot de ledenlijst van alle leden bin-

nen jouw club (om bijvoorbeeld een tennismaatje te vin-

den). En nog veel meer!  

Download de nieuwe KNLTB ClubApp daarom snel om 

te (blijven) genieten van alle handige functionaliteiten.  

Met vriendelijke groet, 

Sumero van Agen 

 

 

 

 

 NIEUW: DE MEERJAREN KNLTB LEDEN-

PAS 
 

14 februari 2019  
 

De KNLTB wil samen met de bijna 1.700 tennisvereni-

gingen streven naar een zo duurzaam mogelijk tennis-

klimaat. Verenigingen worden gestimuleerd te verduur-

zamen en daar wil de KNLTB zelf ook een bijdrage aan 

leveren. Om die reden introduceert de bond dit jaar de 

meerjaren ledenpas: een pas die langer dan één jaar 

meegaat en waar dus ook geen jaartal meer op staat. De 

overstap naar de meerjaren ledenpas, die in februa-

ri/maart voor alle leden aan de verenigingen wordt gele-

verd, heeft nog een belangrijke wijziging tot gevolg: 

 
 

Belangrijkste wijziging voor deelname competities en 

toernooien: 

 

De opvallendste aanpassing ten opzichte van voorgaande 

ledenpassen is, naast het verdwijnen van het jaartal, het 

ontbreken van de speelsterktes. Vanaf 2019 geldt dan 

ook niet de ledenpas, maar het spelersprofiel op Mijn-

KNLTB.nl als bewijs voor het lidmaatschap en jouw 

speelsterktes. Daarnaast heb je je ledenpas nog steeds 

nodig voor jouw bondsnummer en identificatie tijdens 

competities en toernooien. 

Heb je al een account op MijnKNLTB.nl? Voordat je 

gebruik kan maken van deze website moet je eenmalig 

een account aanmaken. Bekijk hier de uitleg voordat je 

aan de slag gaat. Bij een volgend bezoek onthoudt de site 

je logingegevens. Op de website staan al je wedstrijden 

overzichtelijk bij elkaar, vind je een uitgebreid spelers-

profiel met informatie over actuele rating en ranglijst-

punten en kan je in jouw favorieten spelers, teams en 

toernooien terugvinden. 

Heb je problemen met het aanmaken van een account, 

omdat je gegevens niet kloppen? Neem dan contact op 

met de ledenadministrateur van jouw vereniging zodat 

hij je gegevens kan wijzigen in de ledenadministratie. 

Verder weinig veranderingen 

 

Met de meerjaren ledenpas kan je verder probleemloos 

inloggen op het digitale KNLTB Afhangbord om een 

baan te reserveren. Ook is bij een aantal tennisverenigin-

gen de aansturing van de ledverlichting gekoppeld aan 

het Afhangbord, waardoor leden de verlichting kunnen 

bedienen met de ledenpas. Hiervoor heeft invoering van 

de meerjaren ledenpas evenmin gevolgen. 

Aan de toegankelijkheid van tennisparken met de leden-

pas verandert vooralsnog niks. Hetzelfde geldt voor het 

gebruik van een kassasysteem. 

Tot slot: Deze meerjaren ledenpas is 2 jaar geldig. 

Wanneer de pas verloopt ontvang je automatisch via 

jouw vereniging een nieuwe pas. Vergeet dus niet om 

aan het einde van het seizoen je pas goed te bewaren 

voor volgend jaar! 
 

 

https://itunes.apple.com/us/app/clubapp-1-8/id1450502339?l=nl&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/clubapp-1-8/id1450502339?l=nl&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.lisa.knltb.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.lisa.knltb.app
http://email.knltb.nl/ct/m16/k1/FWpS9fD_ZphHqsu_dLcblMmgMdARPeUxUWwTUwe6qywuIhkEdjTwPo9wmUbhe0i3wb-G8BvgJxfOi02ms52bfQ/bNJ7ieLBSQpCtQr
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De volgende mail hebt u inmiddels ook al ontvangen: 

Beste leden, 

 

De vernieuwde ClubApp van deKNLTB is klaar om gedownload te worden! We willen je daarom 

vragen om de oude ClubApp van je telefoon te verwijderen en de nieuwe KNLTB ClubApp te 

downloaden. Je kunt één van de twee onderstaande links gebruiken om de nieuwe ClubApp te 

downloaden:  

App store iOS link: https://itunes.apple.com/us/app/clubapp-1-8/id1450502339?l=nl&ls=1&mt=8  

Play store Android link: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.lisa.knltb.app  

 

Indien je nu al veelvuldig gebruikmaakt van de KNLTB ClubApp, dan weet jij vast en zeker hoe 

onmisbaar de app is voor iedereen binnen de tennisverenging. Het nieuws van de club altijd binnen 

handbereik. Inzicht in toernooi-informatie en competitie uitslagen/standen. Eenvoudig toegang tot 

de ledenlijst van alle leden binen jouw club (om bijvoorbeeld een tennismaatje te vinden). En nog 

veel meer!  

Download de nieuwe KNLTB ClubApp daarom 

snel om te (blijven) genieten van alle handige 

functionaliteiten.  

Met vriendelijke groet, 

Sumero van Agen 

https://itunes.apple.com/us/app/clubapp-1-8/id1450502339?l=nl&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.lisa.knltb.app
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WIST U DAT EXTRA 

 

Bij de stormen van half maart zijn de bomen  

op ons park behoorlijk automatisch gesnoeid.  

Op woensdag 13 maart had het P-Team han- 

denvol werk om hele kruiwagenvrachten van  

de banen af te voeren; een week later waren  

de paden en bermen aan de beurt. 

Van dat laatste ziet u een specimen hieronder,  

onder regie van Ad: 
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WIST U DAT… 

 De omheining van het plantsoentje  bij de ingang  

van het Heiveld eind 2018 behoorlijk beschadigd is 

geraakt, aan de achterkant, bij de poort van TC 

Bunde? 

 

Volgens sommige geruchten is dat gebeurd op een late 

dinsdagavond, maar volgens andere is er sprake van 

gewoon anoniem vandalisme. Een soort bewijs hiervoor 

is dat hetzelfde verschijnsel zich ook aan de voorkant 

vertoont: 

 

 Dat zo’n verschijnsel zich wel meer voordoet op het 

Heiveld, ook gecombineerd met diefstal? 

Bovenstaande  foto stond met onderstaand bericht in De 

Limburger van 5 januari 2019: 

 

Veel schade bij inbraak golfclub Meerssen 

04-01-2019 om 13:59 door Redactie 

 

Inbrekers hebben rond de jaarwisseling grote 
schade aangebracht bij de golfclub in Meers-
sen. Ook namen ze elektrisch gereedschap 
mee. 
 
De inbrekers sloegen toe tussen 28 december en  
4 januari voor de derde keer toe bij het pand op 
sportcomplex Heiveld in Bunde. 
De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets 
opvallends hebben gezien of gehoord. Zij kunnen 
contact opnemen met de politie. 

Een aantal jaren geleden heeft TC Bunde ook wel dit 

soort toeslagen gehad: koffiezetapparaat, tractor, ver-

snipperaar, enz., allemaal meegenomen; laten we maar 

hopen dat we voor altijd verschoond blijven van derge-

lijke voorvallen! 

 

 In De Limburger van 23 januari het volgende bericht 

stond als een soort van historisch overzicht bij een 

uitvoerig artikel, getiteld: 

  

 

OVERLAST Vandalisme op “sporteiland”Meerssen? 

 

 
 

Het uitvoerig artikel betreft het gebied bij de Molenveld-

weg in Meerssen, waar zoals u weet ook onze zusterver-

eniging gevestigd is. 

In de digitale Limburger van dezelfde datum stond ook 

nog een soortgelijk artikel m.b.t. Stella Maris, waarvan 

we alleen de titel noemen: 

 

Vandalen brengen vernielingen aan bij 

school Meerssen 

Gebruiker
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NIEUWJAARSWANDELING  

BUNDE BEWEEGT 

 
Op 30 december ontvingen de leden van TC Bunde de 

volgende mail: 

 

Beste leden, 

 

Komt u ook mee wandelen met de Nieuwjaarswandeling 

van Bunde Beweegt op 19 januari 2019?  

Na afloop van de wandeling toasten we graag met jullie op 

het nieuwe jaar en op Bunde Beweegt met een gratis 

welkomstdrankje en een lekker hapje.  

Meer informatie vindt u op: 

 

https://tcbunde.nl/nieuwjaarswandeling-19-januari-2019/ 

 

Sportieve groeten, 

Het bestuur 

 

 

Op de website van TCB vonden we de volgende 

informatie: 

 

Op 19 januari gaat Bunde Be-

weegt van start met haar eerste 

activiteit: de Nieuwjaarswan-

deling!  

Er zijn drie verschillende wan-

delingen, zodat iedereen mee 

kan doen: jong en oud, goed 

ter been en wat minder goed 

ter been. Er zijn namelijk drie 

routes: de miniwandeling, de 

korte wandeling en de lange 

wandeling. Voor alle wande-

laars is er een gratis kopje 

zelfgemaakte soep! 

Daarna proosten wij graag met u op het nieuwe jaar en op 

Bunde Beweegt. We ontvangen u graag met een gratis 

welkomstdrankje en een lekker hapje. De borrel wordt 

gehouden bij Hockey Vereniging Meerssen en begint om 

17.00 uur. 

Miniwandeling 

De miniwandeling is bedoeld voor mensen die slechter ter 

been zijn. Zij zijn tussen 14.00 en 14.30 uur van harte 

welkom in ’t Zaelke aan het Theunissenplantsoen. Daar 

worden zij ontvangen met koffie en thee. Na de koffie/thee 

start de wandeling en deze gaat naar het clubhuis van Ten-

nisclub Bunde. Daar staat een lekkere kop soep klaar. Na 

een gezellig samenzijn sluiten we om 16.45 uur af. Deel 

nemers zijn van harte welkom om dan om 17.00 uur mee 

te gaan naar Hockey Vereniging Meerssen voor een drank-

je en een hapje! Als u het fijn vindt om thuis gebracht te 

worden vanaf de tennisclub, kunt u ons dat laten weten en 

zorgen wij voor vervoer. 

 

Korte wandeling 

De korte wandeling is een route van 5 kilometer op ver-

harde wegen die geschikt is voor kinderwagens. Deel-

nemers vertrekken om 15.30 uur bij Scouting Bunde. 

Onderweg krijgen de deelnemers een kopje soep. Om 

17.00 uur komen deelnemers aan bij Hockey Vereniging 

Meerssen. Daar worden de deelnemers ontvangen met 

een gratis welkomstdrankje en een lekker hapje. 

 Lange wandeling 

De lange wandeling is een route van ongeveer 10 km en 

gaat het bos in. Goed schoeisel wordt aanbevolen voor 

deze route. De wandeling start om 14.00 uur bij Scouting 

Bunde. Onderweg krijgen de deelnemers een kopje soep. 

De wandeling eindigt bij Hockey Vereniging Meerssen 

waar de deelnemers worden ontvangen met een gratis 

welkomstdrankje en een lekker hapje. 

Er zijn geen kosten aan deze activiteit verbonden en 

inschrijving vooraf is niet nodig! Voor meer informatie 

kunt u terecht bij projectleider Hanneke Philipsen 06-

29026328. 

Deze informatie stond ook in De Geulbode van 2 januari 

2019; zie hieronder: 

En op diverse plaatsen zagen we 

ook nog posters en flyers met 

dezelfde informatie. Bunde 

Beweegt timmert goed aan de 

weg! 

 

In De Geulbode van 23 januari 

lazen we het volgende verslag: 

 

 

Op de volgende pagina vindt u het redactioneel verslag. 

https://tcbunde.nl/nieuwjaarswandeling-19-januari-2019/
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BUNDE BEWEEGT 

Zaterdag 19 januari jl. vond in  het kader van “Bunde 

Beweegt” (waarvan ons bestuurslid Hanneke Philipsen 

het aanspreekpunt is) de Nieuwjaarswandeling plaats.  

Er kon gekozen worden voor de volgende afstanden: 2, 5 

en 10 km. Dus keuze voor jong en oud, stram 

of minder stram, kortom voor iedereen. Be-

trokken hierbij waren: Scouting Bunde, TC 

Bunde, HVM en ’t Zaelke. 

Het weer werkte voor de volle 100% mee: 

droog, weinig wind, zonnig en 3 graden C. 

Voorwaar een uitnodiging voor mij om de 10 

km te scoren. 

Bij de scouting werden we ontvangen met koffie/ 

thee/frisrankje, koekje en spekkie en werd de routebe-

schrijving (zie foto) uitgedeeld. Deze was erg duidelijk 

en toch is het een paar mensen gelukt verkeerd te lopen 

(waaronder ikzelf, ha, ha). Maar dat had geen gevolg 

want na korte tijd zaten/liepen we weer op de beschreven 

route. Deze ging langs het voormalig klooster Huize 

Overbunde door het bos naar de ecoducten over de A2. 

Via het Kalverbosch met prachtige vergezichten over 

Meerssen richting vliegveld. Linksaf weer via de eco-

ducten, alwaar we tussen de linker en rechter autobaan 

verrast werden met een heerlijke kop kakelverse toma-

tensoep; chapeau voor de bereidsters. Verder richting 

Bunde om via een smal paadje bij de manege  en café 

Hoeve de Peerd-stael uit te komen. Rechtsaf door het 

stegelke en via slingerende en soms gladde paadjes door 

het Bunderbos komen we bij de stalen brug over de 

spoorlijn. Het was uitkijken want de planken van de brug 

waren spekglad. Beneden aangekomen via een smal en 

blubberig spoor richting woonvorm “aan de Pas”, na het 

Boschstraatje linksaf richting kantine van de hockeyclub. 

Hier stond de pro secco klaar en werden er heerlijke 

hapjes geserveerd, bereid door ons lid Yvonne Hens-

kens. 

 

Hieronder treft u een pagina van  

de routebeschrijving aan: 

Al met al een geslaagde activiteit welke naar meer 

smaakt. 
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WIST U DAT… 

 
 We sinds begin februari een nieuwe koffiezetmachine 

hebben in de keuken van de kantine?  

 

Dit apparaat is be-

stemd voor het zetten 

van grote potten koffie 

en wordt o.a. gebruikt 

bij activiteiten. U ziet 

het op de foto hier-

naast. 

Het werkt iets anders 

als het vorige, dat 

wegens slijtage 

vervangen moest 

worden. 

 

 

Het is gebruiksvriendelijker en vooral sneller voor de 

koffieverslaafden onder ons. 

 

 Het digitale mededelingenbord soms ook verrassende 

mededelingen verstrekt? 

 

Hieronder ziet u er een voorbeeld van op 13 februari: 

Het geheel is niet goed leesbaar, maar het komt erop neer 

dat het apparaat niet aangesloten is op de bron die de 

informatie moet opdienen. 

 

Op de foto hieronder ziet u wel belangrijke info: 

 

 

 Dat het oude mededelingenbord ook nog wel 

functioneert? 

U ziet het op het plaatje hieronder met een belangrijke 

intekenlijst (kantinedienst op de Herenavond): 

 

 
 
 De prijslijst in de kantine soms niet geheel correct of 

consequent is? Hieronder een opname van februari 2019: 

 

 
 
Grimbergen was zo te zien gratis…. 

en iemand vroeg zich af waarom boven de zwartregel 

anderhalve  knip gelijk staat aan 1,80 euro en eronder 

aan 2,20 euro…. 

Een consumptiekaart heeft 13 knippen en kost 15 euro, 

dat is gemiddeld per knip ca. 1,15 euro. 

Het bier wordt, behalve de Grimbergen, contant duur 

betaald…… 
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ETEN WAT DE POT SCHAFT 31 JANUARI 
 

De volgende mail ontvingen de leden van TCB op 16 

januari: 

 

 

Geachte leden,  
 
Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering 
op 31 januari is weer “ETEN WAT DE POT SCHAFT.” 
Iedereen is welkom op deze donderdagavond om 
18.30 uur. 
 
Rob Stallenberg kookt: Vooraf  
 Hoofdgerecht 
 Nagerecht 
 
Kosten:   

- voor leden van 12 jaar en ouder van TC  
Bunde: 7,- euro 

- Voor juniorleden tot 12 jaar van TC Bunde:  
3,50 euro  

- Voor niet-leden vanaf 12 jaar: 9,- euro 
- Voor niet leden tot 12 jaar: 4,50 euro 

 
 

 

 
 

 

En op 18 januari de volgende aanvulling: 

 

 

Beste leden, 

 

In de uitnodiging voor "eten wat de pot schaft" is 

niet vermeld dat U zich uiterlijk 28 januari dient aan 

te melden via: info@tcbunde.nl 

 

Sportieve groeten, 

  

Het bestuur 
 

Er waren aardig wat liefhebbers en fijnproevers aan-

wezig op de avond van de 31
ste

  januari, en zij kregen 

voortreffelijke waar voor hun geld. 

Ook het aantal bezoekers aan de algemene ledenverga-

dering voer er wel bij. 

 

Hieronder ziet u het smakelijke eten dat de pot schafte: 

 

 

Linksboven: Vooraf 

 

Rechtsboven:  

Presentatie Hoofdgerecht 

 

 

Links: Nagerecht 

 

Hieronder de bereiders (de twee Robbedoezen: links: 

Rob S., rechts: Rob P.): 

En hieronder een deel van de smikkelende gasten, die 

het zich goed laten smaken: 
 

 
 

Rob en Rob, - en andere medeverzorg(st)ers - namens 

alle meeëters: bedankt voor jullie gastvrijheid en uit-

muntende kookkunsten! 

eten wat 
de pot 
schaft 

mailto:info@tcbunde.nl
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UIT DE PERS (De Limburger van 5 maart 2019) 

OMSTREDEN ONTMOETINGSPLEK 

VOOR JONGEREN IN BUNDE OP 

PROEF NAAR SPORTPARK 

De omstreden jongeren ontmoetingsplaats (JOP) 

van Bunde verhuist voorlopig, bij wijze van proef, 

naar Heiveld, bij het sportpark.  

Het liep helemaal fout bij de JOP op het Stations-

plein in Bunde. Uit de buurt kwamen klachten bin-

nen over geluidsoverlast, gevoelens van onveilig-

heid en drugsoverlast. Die klachten kwamen van 

een beperkte groep omwonenden, maar de gemoe-

deren tussen de gebruikers van de ontmoetingsplek 

en die omwonenden waren dermate hoog opgelo-

pen dat de situatie onhoudbaar was geworden. 

SRV-wagen 

Al geruime tijd werd er gezocht naar een geschiktere plek voor de jongeren. Bij wijze van proef komt die 

nu nabij/in het sportpark. Na september wordt de nieuwe situatie geëvalueerd. De jongeren krijgen ove-

rigens niet meteen een vaste, permanente JOP met een hokje en zithoek, zoals die aan het Stationsplein 

bestond. Tijdens de proef wordt gebruikgemaakt van een mobiele JOP in de vorm van een oude SRV-

wagen.  

Activiteiten 

Er is voor deze locatie gekozen omdat die verder van dichtbevolkte woonwijken ligt, maar toch nog 

binnen de kern Bunde en met veel sociale controle. Bovendien is de plek ideaal voor het organiseren van 

sportieve activiteiten. De jongeren ontmoeten elkaar hier wekelijks en afgesproken is dat ze nauw contact 

onderhouden met de omwonenden.  

De jongeren zijn de afgelopen maanden direct betrokken geweest bij de zoektocht naar een nieuwe plek. 

Behalve de locatie bij het sportpark is ook het voormalige Amicitiaterrein bij de Vliegveldweg bekeken. 

Nadeel van die locatie is echter dat die wat verder verwijderd ligt van de ‘vertrouwde’ plek van de jon-

geren.  

Trapveldje 

De jeugd heeft tijdens de overlegrondes met de gemeente aangegeven dat ze, behalve aan een niet aan 

openingstijden gebonden buitenplek, ook behoefte heeft aan een plekje waar ze overdekt en verwarmd 

kunnen recreëren. De mogelijkheden daarvoor worden nog onderzocht. De jongeren hebben verder laten 

weten dat ze vooral ook graag een trapveldje zouden willen hebben. De gemeente geeft aan dat hier later, 

wanneer de proef positief verloopt en mogelijk overgaat in een permanente JOP, naar gekeken wordt.  

De gemeente Meerssen heeft het lange tijd zonder JOPs gedaan. Alle ontmoetingsplekken waren in de 

loop der tijd verdwenen omdat er wrevel was ontstaan met omwonenden. Een paar jaar geleden kwamen 

er een paar terug. Bunde was de eerste, omdat daar indertijd een groep jongeren hing die zich juist 

welwillend en coöperatief opstelde.  

Vraag van velen: “Hoezo veel sociale controle? 

In 2016 werd er in Bunde ook al proefgedraaid met 

een mobiele JOP. Die ging toen over in een vaste 

plek, maar moet nu verhuizen. 

 

Gebruiker
Schrijfmachine
29



UIT DE PERS  (De Limburger, 3-3-2019) 

 
 
 

PADEL MOET TENNISCLUBS NIEUWE 

BOOST GEVEN 
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WIST U DAT… 
 

 De Richard Krajicek Foundation 

oude tennisballen inzamelt? 

 

Dat blijkt uit de volgende gedateerde 

bijdrage: 

 

dinsdag 5 februari 2019 

 

ABN AMRO is op zoek naar 50.000 

gebruikte tennisballen om hiermee 

een nieuwe vloer voor een Krajicek 

Playground te realiseren.  

De bank doet een oproep aan alle Nederlanders om gebruikte tennisballen te doneren. Dit kan 

op één van de ABN AMRO kantoren, maar ook tijdens het ABN AMRO World Tennis Tourna-

ment dat volgende week in Rotterdam van start gaat. ABN AMRO doet dit als onderdeel van 

haar duurzame strategie. 

 

Elk jaar worden er in Nederland ruim 5 miljoen tennisballen weggegooid. Hiervan worden er op dit 

moment naar schatting slechts 70.000 ingezameld en hergebruikt. Dit betekent dat meer dan 95% van 

de Nederlandse tennisballen worden weggegooid en verbrand. Dat is zonde, want het rubber uit de 

tennisballen is prima herbruikbaar. Daarom roept ABN AMRO alle Nederlanders op om oude tenni-

sballen een tweede leven te geven. De bezoekers van het ABN AMRO World Tennis Tournament (9 

t/m 17 februari) kunnen hun gebruikte tennisballen inleveren in speciale inzamelbakken in Ahoy. 

Daarnaast kan iedereen vanaf de start van het toernooi hiervoor ook terecht in de kantoren van ABN 

AMRO. Voor de recycling van de tennisballen werkt de bank samen met Innovation Team. Naast de 

recycling, zorgen zij voor de verwerking de oude tennisballen in de sportvloer van een Krajicek 

Playground. 

 

De Krajicek Playgrounds zijn multifunctionele sportvelden in Nederlandse aandachtswijken waar de 

mogelijkheden om veilig buiten te spelen en te sporten vaak beperkt zijn. Onder begeleiding en moti-

vatie van Krajicek Scholarshippers kunnen kinderen dicht bij huis onbezorgd met elkaar spelen en 

sporten. “Ik ben erg blij met dit initiatief om alle Nederlanders op te roepen iets te doen voor het mili-

eu én het betekent ook veel voor kinderen voor wie de mogelijkheden om buiten te spelen en te spor-

ten beperkt zijn.”; zegt Richard Krajicek, oprichter van de Krajicek Foundation en toernooidirecteur 

van het ABN AMRO World Tennis Tournament. “Wat het voor mij extra bijzonder maakt, is dat mijn 

passie voor tennis samenkomt met mijn droom dat ieder kind sociaal veilig en sportief kan opgroeien 

en we er samen voor kunnen zorgen dat geen kind buitenspel komt te staan.” 

 

ABN AMRO is sinds 2003 strategisch en maatschappelijk partner van de Krajicek Foundation. 

Middels de ABN AMRO Foundation zetten wij ons gezamenlijk in voor de ontwikkeling van jongeren 

in aandachtswijken via het Krajicek Scholarshipprogramma. Daarnaast zet de bank zich in voor 

duurzaamheid. “ABN AMRO stimuleert de overgang naar een circulaire economie en geeft 

tennisballen een tweede leven.”; zegt Mark van Rijt, directeur Brand, Marketing & Communications 

van ABN AMRO. 

 

Er zijn ongeveer 50.000 tennisballen nodig om een multifunctio-

nele sportvloer van 100m2 op een Krajicek Playground te reali-

seren. Richard Krajicek vult aan: “Ik kan mij niet voorstellen 

hoeveel ballen ik in mijn carrière al heb gebruikt, maar ik weet 

zeker dat ik een flink stuk van de vloer voor mijn rekening had 

kunnen nemen. Ik hoop dan ook dat dit fantastische initiatief van 

ABN AMRO en haar partners een vervolg krijgt.  

Het zou natuurlijk geweldig zijn als in de toekomst al onze vloeren op Krajicek Playgrounds gemaakt 

zijn van gerecyclede tennisballen.” 
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VAN HET P-TEAM: SPONSOR IN NATURA  

 
Zoals u weet, heeft het P-Team in 2018 zijn Zilveren 

Jubileum gevierd, een prima geslaagd feest, aangeboden 

door het Bestuur op de locatie Buitenplaats Vaeshartelt. 

Zie het verslag in de vorige Bundel. 

 

Op een woensdagochtend in dat gedenkwaardige jaar, 

voorafgaande aan de festiviteiten, waarbij Guido 

Lemmens weer eens een bezoek bracht aan de kantine 

(als lid van de Sponsorcommissie heeft hij daar geregeld 

drukke werkzaamheden, en hij is ook een groot koffie-

liefhebber, vandaar zijn voorkeur voor de woensdag-

ochtend, waarbij ook vaker vlaai ter tafel komt) kwam 

het gesprek op de vele lege plekken op de sponsorwand, 

waarvan Guido net weer enkele bordjes verwijderd had, 

wegens beëindiging van de overeenkomst. 

Het idee werd geopperd dat het P-Team daarop ook wel 

een plaatsje zou mogen innemen, wat meteen algemene 

bijval vond. De reclametekst voor de aangeboden 

diensten van het team was eveneens al snel gevonden:  

in natura. 

Guido, als Decoletterman ook maker en leverancier van 

de bordjes, vond dat een prima idee, en nam op zich het 

nodige werk hiervoor uit te voeren. 

 

Het heeft even geduurd, maar op de eerste woensdag van 

het nieuwe jaar 2019, werd het bordje officieel onthuld. 

Guido hield er een toepasselijke toespraak bij. 

 

Hieronder ziet u enkele beelden van het gebeuren: 

 

 
 

de onthulling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

close up van het bordje 

 
 

de hele wand met de 18+1 bordjes  

 
De toespraak van Guido kunnen wij u integraal (zij het 

fragmentarisch) aanbieden, dankzij de telefonische 

opname (met handicaps) hiervan door Nico Vossen, die 

ook de foto’s gemaakt heeft, waarvoor dank! 

 

Hieronder leest u de mooie woorden. 

 

 

Het P-Team, 25 jaar, dat moet gevierd worden. Overleg 

Bestuur – Sponsorcommissie. Wat ga je doen? Iets 

ludieks, maar wat?   

Toen ben ik ook nog door Rob benaderd voor ideeën 

voor jullie om wat te doen. Uiteindelijk hebben jullie 

dan een lunch gekregen op Vaeshartelt, die heel erg 

lekker schijnt geweest te zijn. 

En uiteindelijk ben ik er dan toch toe gekomen om daar 

iets op die muur te verzinnen, daar (gebaar richting 

sponsormuur). Maar goed, we moeten even wachten of 

het bestuur het goed vindt (stem: of het opvalt, gevolgd 

door lachsalvo). Nou, het zal wel opvallen.  

Maar ik heb het er uiteindelijk toch maar opgeplakt. En 

ook een ode aan jullie natuurlijk in de vorm van een 

sponsorbordje, met als tekst, aangegeven door Toon:  

 

 

HET “P-TEAM” 

 

in natura 

 

 

 

Waarna de onthulling volgde, 

gevolgd door applaus voor Guido. 
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VAN HET P-TEAM 

 
 In de vorige Bundel hebt u kunnen lezen: 

 

Op woensdag 31 oktober is een specialist-hovenier op 

uitnodiging naar de buxus van ons naamveldje komen 

kijken, dat zoals u weet, zoals vrijwel alle buxus, in 

deplorabele omstandigheden verkeert. 

Hij gaf de volgende adviezen: 

1. De planten tot de helft terugsnoeien. 

2. De planten van kalk voorzien. 

(3.   Daarna is het wachten op hoe een mogelijk   

herstel zich voltrekt.) 

 

Op 2 jan. 2019 heeft Rob Pl. stap 1 uitgevoerd; van de 

daad als zodanig zijn geen beelden beschikbaar, alleen 

van het fraaie resultaat: 

 

 Op woensdag 10 januari kwam Jef Blaszek met een 

verdacht gesloten pakketje aanzetten, dat in de koffie-

pauze werd onthuld. Jef verklaarde dat het een donatie 

van zijn schoonzoon was, i.c. Ad Balemans, de huidige 

Mister Herenavond. Het betreft een geavanceerde elek-

trische slijpmachine, waar de Technische Commissie 

zeer vereerd mee is. 

Hieronder ziet u e.e.a. in beeld: 

  

 
 

centraal de machine 

Links Jef, dan Rob, (Ad) en Willy 

 Op de eerste woensdag in het nieuwe jaar was er 

paniek in de tent, of eigenlijk  in Willy’s Home. Wat was 

er aan de hand? Willy kwam in grote nood de kantine in: 

hij was zijn meter bier kwijt, hem in 2016 geschonken 

door vervaardiger Rob Plasier, ter verfraaiing van zijn 

Home. 

De gedachte aan diefstal vatte onmiddellijk post. 

Of had iemand hem zonder verlof te vragen, geleend? 

Nee, niemand van de aanwezige leden. 

Op onderstaande foto (uit 2016) neemt hij hem nog vol 

blijdschap in ontvangst: 

 

Echter: bij het opruimen van het Home (een typische 

winterklus) enige weken later werd het kleinood terug-

gevonden; het had z’n onderkomen  nooit verlaten, maar 

was in de loop der tijden wegens 

onbruik in de vergetelhoek geraakt 

verdekt achter andere materialen. 

Binnenkort zal het weer eens 

gebruikt kunnen worden! 

 

 Op 23 januari namen wij een natuurverschijnsel waar, 

dat we al heel lang niet meer gezien hadden: 
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VAN HET P-TEAM 
 

Ook een natuurverschijnsel, maar waar we niet zo blij 

mee zijn, was de afgelopen tijd weer volop te aan-

schouwen: 

 

 
 

De mollen zijn zich weer aan het uitleven… 

 

Het volgende tafereel is heel leerzaam: René geeft Peter 

een cursus over Hoe de tractor te behandelen bij het 

baanonderhoud: 

 

 
 

Hieronder was het al weer een weekje verder: 

 

 
 

Op 20 en 27 februari vond “professioneel onderhoud” 

plaats: 

Hierboven tussen Rob en         Hierboven van baan 5+6. 

           de vakman. 

 

Hieronder nog een paar opnamen van de activiteit: 

 

 

Op onderstaand plaatje ziet u dat slijtage niet alleen bij 

(P-Team-)personen optreedt, maar ook bij materialen; 

het bovenste bord is niet alleen aangetast door de tand 

des tijds maar ook door de talloze poetsbeurten die het 

op woensdag ondergaan heeft: 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivqb_4v4HhAhVB2aQKHVN2CqYQjRx6BAgBEAU&url=http://hetlevengetekend.blogspot.com/2012/06/de-tand-des-tijds.html&psig=AOvVaw3J5D9ZOqINyX9cMc1JnhJ9&ust=1552648171641291
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivqb_4v4HhAhVB2aQKHVN2CqYQjRx6BAgBEAU&url=http://hetlevengetekend.blogspot.com/2012/06/de-tand-des-tijds.html&psig=AOvVaw3J5D9ZOqINyX9cMc1JnhJ9&ust=1552648171641291
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WIST U DAT… 

 

 De volgende mededeling op de website van TCB 

van de winter aan duidelijkheid niets te wensen 

over liet? 

 

Alle banen zijn wegens sneeuwval 

gesloten!  

By TC Bunde  januari 22nd, 2019 

 

Alle banen zijn v. a. 22-01-2019 tot nader bericht 

wegens sneeuwval gesloten 

 

Read More 

 

Alle banen zijn v. a. 22-01-

2019 tot nader bericht wegens 

sneeuwval gesloten  

 

 

Na de vorst blijven de banen wegens 

opdooi tot nader bericht gesloten! 
 

 

 
 De functie van onderstaande bus niet meer geheel 

duidelijk is? 

 

 

In het verleden gold hiervoor een duidelijk Consumptie-

kaartenreglement, dat echter al lang in onbruik geraakt 

is. 

Hierdoor is de eigenlijke functie (veel leden naar de 

kantine lokken) helemaal naar de achtergrond verdron-

gen . 

Tegenwoordig schijnt de bus, hoewel goed gevuld, 

helemaal in onbruik geraakt te zijn…. 

 

 De Vrijwilligerstrofee uit het verleden (destijds ver-

vaardigd door Wil Meij), die in de kersttijd net als de 

gehele kantine prachtig versierd was, bij de oprui-

mingswerkzaamheden, een flinke beschadiging heeft 

opgelopen? 

 

Hiernaast ziet u een 

beeld van de schade in 

het bovendeel van het 

artistieke racket. 

 

 

 

 

 

Als u goed kijkt, kunt  

u zien dat het lijkt  

alsof het racket, vanwege 

het ongeval, u tanden-

knarsend aankijkt…. 

 

 

 

 Vanaf circa half maart de toegang tot het Heiveld 

enigszins belemmerd is geworden? 

  

U ziet de oorzaak hiervan hieronder: 

 

 
 

 

We hopen dat deze drempel niet te hoog is  

voor eventuele nieuwe leden! 

 

 

 

https://tcbunde.nl/alle-zijn-banen-wegens-sneeuwval-gesloten/
https://tcbunde.nl/alle-zijn-banen-wegens-sneeuwval-gesloten/
https://tcbunde.nl/author/sumero/
https://tcbunde.nl/alle-zijn-banen-wegens-sneeuwval-gesloten/
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