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Beste leden,
Het tennisseizoen is weer van start gegaan en de kantine is weer tip top in orde en
de banen ligger er prachtig bij. Dank aan alle vrijwilligers die hiermee geholpen
hebben.

Onthulling oefenmuur en openingstoss van de jeugd:
Afgelopen zaterdag 1 april is de vernieuwde oefenmuur feestelijk geopend door
wethouder Jouke Spoelstra samen met jeugdlid Ilja Messchendorp. De nieuw
beschilderde muur is er gekomen op initiatief van de jeugdcommissieleden
Mascha de Hek en Christina Kooistra. Ook de wethouder was blij dat er nog steeds
veel aandacht uitgaat naar de jeugd.
Claudia van der Veen uit Kornhorn heeft met verf ( gesponsord door Nirwi’s uit
Buitenpost) 2 prachtige figuren op de muur geschilderd ( Federer en Nadal ) waarbij
de jeugd hopelijk vele jaren een balletje tegen aan kunnen slaan.
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Na dit feestelijk gebeuren was er tijd voor gebak en werd er nog een
jeugdtennisclinic gegeven door tennisleraar Joa Maliankay.

Openingstoss senioren:
Na de geslaagde opening van de vernieuwde oefenmuur en de jeugd clinic was het
de beurt aan de senioren. Er werd om 13.00 uur begonnen en er waren ongeveer
25 deelnemers,
Nadat er door iedereen 2 rondes was gespeeld was het tijd voor koffie/thee met
gebak ter ere van het 50-jarig bestaan van de club. Toen iedereen klaar was voor
de 3e ronde begon het ’s helaas te regenen en met buienradar op de smartphone
(meer dan een uur regen) werd besloten de borrel maar wat eerder te beginnen.
Het voordeel hier van was dat iedereen op tijd naar huis ging en de dames van de
kantinedienst er na een lange dag ook thuis nog even konden nagenieten van een
toch wel geslaagde dag.
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Voorjaarscompetitie 2017
De voorjaarscompetitie is ook weer van start gegaan en dit jaar komen er 9 teams
uit voor Tennisvereniging Buitenpost. Het bestuur wenst alle teams veel succes!

Poiesz Jeugd Sponsor Actie
Op vrijdag 7 april jongstleden was de afronding van de jeugdsponsoractie van de
Poiesz Buitenpost door het houden van het jeugdsponsorgala in het FEC te
Leeuwarden.
Samen met 3 jeugdleden en een ouder togen we vrijdagavond naar het gala, waar
we hebben genoten van onder anderen Ogene, 4U en Monique Smit met
spetterende optredens. Tussendoor kregen de kinderen een patatje en drinken,
waarna we na de afsluiting rond 21.00 uur onze opbrengst van de actie, € 754,=
konden ophalen in de vorm van een cheque. Een mooi bedrag, waarmee de
jeugdcommissie weer wat armslag heeft om leuke activiteiten en middelen te
kunnen bekostigen in dit nieuwe seizoen.
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Tossavond en laddercompetitie
Doordat er op maandagavond geen les wordt gegeven bestaat de mogelijkheid om
ook op maandagavond te tossen; er is dan geen kantinedienst. De tossavond op
dinsdag is er natuurlijk ook maar tot begin juni zijn er dan maar 2 banen
beschikbaar.
Ook de wedstrijden van de laddercompetitie worden hervat en Koos Postma zal hier
een schema voor maken en die aan de spelers mailen.

Jubileum zaterdag 10 juni 2017
Nog even en dan is het zover. De jubileumcommissie heeft leden en oud-leden een
uitnodiging gestuurd voor deze dag.
Kom je naar deze dag en wil je meedoen aan de tennis clinic meld je dan aan bij
Marjolein Schraag, 0511-541382 of via de mail: mail@tv-buitenpost.nl
Na het officiële gedeelte is er een buffet ook hiervoor geldt: meld je aan!
Laten we er met zijn allen een onvergetelijke feestdag van maken.

Nieuwe hoofdsponsor:
Het bestuur heeft een nieuwe hoofdsponsor gevonden en dat is:
@Work Personeelsdiensten. En uiteraard zijn we daar heel erg blij mee.

Koningsdag donderdag 27 april 2017
Ook wij als jeugdafdeling van TV Buitenpost staan op het feest van Koningsspelen,
net als voetbal en korfbal aan het begin van de Oude Havenstraat.
Het programma is van 13.00 – 15.00 uur en zal worden gevuld met
balbehendigheidsspelletjes en daarna korte wedstrijdjes op kleine banen. Dit is voor
alle jeugd toegankelijk, ook niet-leden zijn van harte welkom. Zeker leuk voor jeugd
die nog niet eerder hebben getennist en dit graag eens willen proberen. Maar ook
zijn natuurlijk onze jeugdleden van harte welkom en zeker ook leuk voor de
nieuwelingen om samen met hen een balletje te slaan en zien hoe leuk tennis kan
zijn!
We zien iedereen graag terug op Koningsdag bij onze stand aan het begin van de
Oude Havenstraat, donderdag 27 april om 13.00 uur. We gaan er een mooie
middag van maken!
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