NIEUWSBRIEF , DECEMBER 2017

TC Sollenbeemd

Beste tennisvrienden,
Koning Winter is in het land en dus tijd om even terug te
blikken op de voorbije maanden.
Tijdens de vakantiemaanden was het op TC
Sollenbeemd allesbehalve stil. Zowel het zomertornooi
als onze traditionele Memorial konden rekenen op een
mooi aantal deelnemers. Beide edities verliepen zoals
altijd in een sportieve maar vooral ook vriendschappelijke
sfeer. De finaledagen konden rekenen op de zon en een
heerlijke barbecue ( waarvoor dank aan Jack en onze
trouwe vrijwilligers).
In september ruilden we de rackets even voor
petanqueballen en werd het alweer een fijne
zondagnamiddag. De zon was volop van de partij en er
was genoeg pastis voor iedereen…meer moet dat niet
zijn.
In oktober was TC Sollenbeemd eventjes van de dames
en werd het een gezellige namiddag waar iedereen met
en tegen iedereen eens speelde. Er werd afgesloten met
een overheerlijke lasagne en tiramisu, waarna er nog
lang werd nagebabbeld en leuke anekdotes werden
bovengehaald….mannen, jullie zouden eens moeten
weten …
November is dan weer de tijd om de grijze hersencellen
te laten werken en Carine had dan ook alweer een zeer
leuke en gevarieerde Quiz opgesteld. Er waren dit jaar
maar liefst 21 ploegen ingeschreven en de eindstrijd was
nog nooit zo spannend. De presentatie gebeurde
traditiegetrouw door Ivan, die dat met zijn natuurlijke flair
alweer fantastisch gedaan heeft. De ploeg van Yannick
ging met de eerste prijs aan de haal en kunnen gaan
lunchen in restaurant Den Ommegang. Verder waren er
Magnums ( geschonken door Bellisol), goed gevulde
manden van Bioplanet, kadocheques van ‘De
Bloemenhof’, wijn en cava van Huis Vossen en niet te
vergeten snoepgoed ons geschonken door Bruno
Verlinden.
Op 3 december kwam de Sint met zijn pieten op bezoek
en bedacht elk kindje met een kleine attentie. Op het
menu stonden pannenkoeken en chocomelk. DJ Harold
stond in voor de muziek en hulppieten Lisa en Elena
deden dat schitterend.
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Dit jaar ging onze secretaris Rik Leroy na 30 jaar trouwe
dienst met pensioen. Zijn taak wordt overgenomen door
Erwin Pardaens. Wij willen Rik heel erg danken voor al
die jaren van onvoorwaardelijke inzet en wensen hem en
Jeanny nog vele jaren toe om in rust te kunnen genieten
van elkaar op en naast het tennisveld, waar zij wekelijks
nog van de partij zijn.
Ook de petanqueclub is goed bezig : ze organiseren een
mini-competitie waar er dan maandelijks een winnaar
beloond wordt.Tijdens de winter kan je hen vinden in de
Bres.Meer info over hun doen en laten kan je vinden op
hun FBpagina ‘ Sollenbeemd Petanque Club Halle’ of op
onze website.
Wisten jullie dat :
-de inderclubploeg olv kapitein Frédéric Ravyts het
schopten tot de halve finale van België, een mooie
prestatie waar we als club fier op mogen zijn
-de leraars van onze tennisschool tijdens de
herfstvakantie een opleiding volgden voor Aspirantinitiator en allemaal slaagden, waarvoor proficiat!
-ons ledenaantal alweer is toegenomen en wij nu met
612 leden tot de grotere clubs van de omgeving behoren.
-er in 2018 opnieuw Start2Tennis maar ook een
Start2Padel zal georganiseerd worden
-wij nog steeds op zoek zijn naar een logo, insturen kan
tot 24/12…de winnaar krijgt een gratis zomerabonnement
-er op de Seniorendag maar liefst 19 ploegen waren
ingeschreven
- wij nu al denken aan volgend zomerseizoen en de
omheining van de buitenterreinen hebben opgeknapt
Noteer ook alvast in jullie agenda :
-5/01/2018 Nieuwjaarsreceptie vanaf 19u30 met een
optreden van de ‘Knappe Koppen’
-25/01/2018 Wintertornooi, enkel en dubbel, inschrijven
kan tot 23/01/2018
-3/3/2018 Carnavaltornooi
-24/3/2018 Sollenbeemd wandelt voor het goede doel
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