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De derde nieuwsbrief
Nu de vakantie nagenoeg alweer voorbij is blijft de zomer nog steeds heel actief. Op het moment dat ik dit schrijf
(woensdag 14 september 18:45 uur) is het buiten nog 28,5 graden!
Nadat eind Juni het 80+ toernooi was gespeeld brak voor menigeen de vakantieperiode aan en werd het rustiger
op ons park. De TC heeft toen een plan gelanceerd om zogenaamde zomerstopleden te werven onder de
voetbalburen van het sportpark ’t Lageveld en dat bleek een groot succes. Dit plan hield in dat men een
lidmaatschap van drie maanden ging aanbieden voor €25. Regelmatig waren dan ook de banen bezet door deze
“voetbaltennissers” en was het des temeer jammer dat onze kantine was gesloten in deze lange vakantie periode.
Deze heren zijn namelijk gewend om na het sporten even hun dorst te lessen met elkaar maar dat was nu niet
mogelijk. Een beetje een gemiste kans voor de baromzet. Volgend jaar beter..
Na de vakantie hebben veel leden zich opgegeven voor de clubkampioenschappen van de afgelopen week en het
toernooi was dan ook een groot succes met heerlijk tennisweer. Voor de resultaten kunt u www.toernooi.nl
raadplegen en voor de vele foto’s onze website.
Nu eind september al weer een beetje nadert begint ook het koaleneuzen seizoen weer. De eerste wedstrijden
zijn gepland op donderdag 22 september. Ook de kaartavonden beginnen op 29 september weer.
Voor diverse verdere activiteiten kunt u de agenda raadplegen (zie verderop in deze nieuwsbrief) of op onze
website. Ook voor ander actueel nieuws kunt u terecht op onze website www.beukersweide.nl.
Verder wens ik u veel lees plezier met deze nieuwe nieuwsbrief. Mocht u suggesties voor de nieuwsbrieven
hebben dan hoor ik dat heel graag. Stuur dan een mailtje naar webmaster@beukersweide.nl
Henk Meijer
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Van de voorzitter:
De zomervakantie zit er weer op. Hoewel het op dit moment nog prachtig mooi weer is, gaan wij ons toch
opmaken voor de herfst en de winter.
De najaarscompetitie gaat weer van start. Het Koale Neuzen toernooi gaat beginnen en ook de klaverjassers,
jokeraars en bridgers staan in de startblokken. Fijn dat er zoveel georganiseerd wordt voor onze leden. De
deelname is groot, dus ik ga ervan uit, dat deze activiteiten weer een daverend succes worden.
De meeste leden hebben het al gezien: er staat een stamtafel in ons clubgebouw. Deze is aangeschaft met het
geld dat het bestuur vorig jaar cadeau heeft gekregen van onze leden tijdens de opening van ons nieuwe park.
Het heeft even geduurd maar dan heb je ook wat! Het bestuur is er ontzettend blij mee en wil hierbij nogmaals
iedereen bedanken voor de bijdrage aan dit cadeau. Het zal mooi zijn als er ook nog nieuwe stoelen aangeschaft
kunnen worden, dat geeft de stamtafel nog een mooiere uitstraling, maar daar moeten we eerst nog voor sparen.
Recent hebben wij een verzoek gekregen van het districtsbestuur van de KNLTB om regelmatig gebruik te mogen
maken van onze bestuurskamer voor hun vergaderingen. Zij hebben geen eigen vergaderruimte en vonden die
van ons hier zeer geschikt voor. Wij hebben hiermee ingestemd, dus als jullie vreemde gezichten zien in onze
bestuurskamer, zijn zij het.
Zoals jullie weten hebben wij het afgelopen jaar geld gekregen van zowel de Rabobank als van de INGbank voor
de aanschaf van een speeltoestel en ander materiaal voor onze jeugd. Binnenkort wordt het speeltoestel
geplaatst en kan de jeugd ook van de andere spullen gebruik maken.
Voor de goede orde nog even het volgende: indien er iemand van een commissie aanwezig is op ons park zal de
deur van de grote poort open staan. Je kan dan zo het park op en af. Indien die deur niet openstaat moet je door
de kleine toegangspoort naar binnen en naar buiten. Let er aub op dat deze kleine toegangspoort altijd goed in
het slot valt, als je weggaat.(trek hem in elk geval goed dicht). Er wordt regelmatig een blokje tussen de kleine
toegangspoort gezet. Niet doen, iedereen moet er aan wennen om zelf met zijn eigen label de poort te openen.
Ook zit er regelmatig een blokje tussen de voordeur. Er zit een klem op de deur, dus als hij open moet blijven, zet
hem dan helemaal open, dat is beter voor de deur. Deze moet natuurlijk dicht als je het park verlaat. Ik vind het
vervelend dit elke keer te moeten melden, wij hebben een goed beveiligd park en clubgebouw, maar dan moet
iedereen zich wel aan de regels houden.
Afgelopen week zijn de clubkampioenschappen gehouden. Het was een zeer geslaagde week met mooi weer en
leuke, spannende wedstrijden.
Op zaterdag 3 september hebben wij voor alle vrijwilligers een BBQ georganiseerd. Het was een hele gezellige
middag en avond. André en Rogier hadden het prima geregeld, het vlees was lekker en de Pubquiz was
ontzettend leuk. Het hoogtepunt van de avond vond ik wel de bekendmaking van de vrijwilliger van het jaar. Jan
Hessink is vrijwilliger van 2016 geworden!!! Jan is al jaren lid van de ABC commissie. Hij draait heel veel
bardiensten, regelt de inkoop van de drank(heel belangrijk), zorgt voor de planten en helpt Dinand regelmatig
met diverse klusjes die geregeld moeten worden. Jan, het is je gegund!!!!
Er komen nog een aantal activiteiten. Kijk op onze website, daar is alles te vinden. Ook worden er regelmatig
nieuwe foto’s opgezet.
Helaas zijn er wat zieken onder onze leden, ook zijn er een aantal mensen geblesseerd geraakt tijdens de
clubkampioenschappen. Hierbij wens ik iedereen van harte beterschap.
Wij zijn ontzettend blij met onze sponsoren. Denk eens aan deze bedrijven bij je aankopen.
Ik zie jullie binnenkort vast wel weer op ons park. Met vriendelijke sportgroeten, Els Al.
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Van de penningmeester
Ondanks dat de economie weer de goede kant op gaat blijft het nog lastig om nieuwe sponsoren te vinden.
Daarom zijn we heel erg blij met Tijhof Partyservice als nieuwe sponsor. Zij bieden catering aan voor een creatief
en smakelijk tintje aan feesten, jubilea, BBQ’s en andere gelegenheden.
Daarnaast heeft Kaas en Smaak de sponsoring aan Beukersweide uitgebreid. Bij veel leden zal dit bedrijf al
bekend zijn met de kaasspecialiteiten, wijnen en andere delicatessen.
Wij kunnen als vereniging nog steeds erg goed nieuwe sponsoren gebruiken. De sponsorcommissie verricht
hiervoor veel werk maar hoort het graag als je nog ideeën hebt voor nieuwe sponsoren. Dit kan bijvoorbeeld je
eigen bedrijf zijn of misschien is je werkgever wel geïnteresseerd.
Er zijn diverse pakketten mogelijk waarbij het bedrijf met een niet al te groot bedrag een mooie exposure kan
krijgen binnen onze vereniging.
Judith Mulder
penningmeester@beukersweide.nl
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Verslag TC weidepraat 09-2016
Op het moment dat ik dit verslag maak hebben we net de clubkampioenschappen achter de rug. We kunnen als
TC terugkijken op een mooi geslaagd clubkampioenschap.
Er hebben zich 65 spelers en speelster aangemeld waaronder ook een aantal nieuwe leden. Wat wij als TC erg
leuk vonden was dat er ook een aantal zomerstopleden meededen. Sommige hebben zelf de finales gehaald /
gewonnen. Onder zomerse omstandigheden werden er in 11 onderdelen 75 wedstrijden gespeeld. Wat wel
jammer was dat er in sommige onderdelen heel weinig animo was. Voor de TC is dit moeilijk plannen en voor de
speler houdt dit in, dat ze weinig wedstrijden kunnen spelen.
TC vond het jammer dat er weinig deelname was vanuit de 55+ groep, en wij zullen gaan inventariseren waarom
er in deze groep niet wordt deelgenomen.
Het weekend was vol gepland met wedstrijden en het was gezellig. Vrijdagavond ging de bar pas rond 02.30 uur
dicht en op zaterdag vanaf 16.30 uur stond de barbecue klaar voor zowel toeschouwers als spelers. Er was ruim
ingekocht, maar tegen 20.00 uur was alles op.
De zondag was de finaledag met soms hele spannende partijen. Ook werden de jeugdfinales gespeeld. Kampioen
in groep Oranje werd Thijmen Bults en 2e werd Lucas Bults.
Kampioen in groep Groen werd Ruben Padberg en op de 2e plaats werd 2e Bas van Leeuwen.
Hieronder de kampioenen per categorie:

Groep Oranje
Groep Groen
HE t.m. 17
H.E. - 8
G.D. - 8
H.D. - 8
D.E. - 8
G.D. - 7
D.D. - 7
H.D. - 7
G.D. - 5
D.D. - 5
H.D. - 5

1e plaats

2e plaats

Thijmen Bults
Ruben Padberg
Lars Hobert
Michel Oonk
Ronald Bots / Maaike v.d. Burg
Jeroen Bezemer / Andre Dikkeschei
Mariska Baake
Lieke Embsen / Harry Embsen
Laura Hofman / Carine Wijnstra
Dedy Go / Henk Timmerman
Monique Groeneveld / Jan Hessink
Neeltje Dikkeschei / Arlette Getkate
Bram Dikkeschei / Tino Groenenveld

Lucas Bults
Bas van Leeuwen
Stephan Corneliuc
walk-over
walk-over
Niek Barten / Gerrit Sonder
Judith Mulder
Rianne de Visser / Dedy Go
Margreeth Bruins / Rianne de Visser
Cor Al / Erik te Wierik
Marieke Sjoers / Hans de Visser
Margriet van Loevezijn / Jaqueline Teunissen
Henk Meijer / Harry Embsen

De TC hoopt volgend jaar op een net zo gezellig toernooi maar dan met iets meer deelname.
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Toss
TC wil ook aandacht vragen voor de wekelijkse Toss avond. Elke maandagavond vanaf 19.00 uur kun je, zonder
afspraak, tennissen met en tegen andere leden. Wij zien dat de belangstelling de laatste jaren sterk afneemt. De
laatste tijd is het meestal een kleine vaste groep die tennist, dit is jammer. Als je kunt, ga dan een keer op de
maandag tossen, het is gezellig en je speelt dan ook een keer tegen andere Beukersweide leden.
Competitie
Vrijdag 16 september a.s., start de najaarscompetitie 2016. Onze vereniging doet met 5 teams mee, 1
herenteam vrijdag overdag en op de vrijdagavond 2x een damesteam en 1x een mix team en op de
zaterdagmiddag ook een mixteam. Wij wensen deze teams alvast een sportieve competitie toe en heel veel
succes.
Overige
Zoals in de vorige Weidepraat meegedeeld hebben wij deze zomer de zgn. zomerstopactie geïntroduceerd. Deze
actie was uitermate succesvol. Er hebben zich 35 mensen aangemeld voor deze actie, en een aantal van hen heeft
al aangegeven volwaardig lid te willen worden. Het bestuur heeft deze actie een vervolg gegeven door de
mogelijkheid te geven dit lidmaatschap te verlengen tot 31 maart 2017 voor de prijs van € 25,--.
Er zijn vooral veel nieuwe leden die een beetje “watervrees” hebben voor deelname aan een toernooitje, tossen,
koale neuzen. Ze zijn bang dat ze weggevaagd worden door ervaren spelers, maar dit is niet het geval want je
wordt ingedeeld op je eigen spelniveau. Speciaal voor hen is er op zondagmiddag 25 september aanstaande een
lesserstoernooi georganiseerd door onze clubtrainer Thomas Gebben i.s.m. zijn tennisorganisatie. Daarna is er
nog een gezellig informeel samenzijn, de eigen bijdrage is slechts € 5,- p.p. Dus kom op en speel je eerste toernooi
met andere cursisten van Thomas en schrijf je in.
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Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er vanuit de ABC niet heel veel nieuwe zaken te melden. De dingen die gedaan
moeten worden, worden gedaan.
Natuurlijk is er het 80+ toernooi geweest. Voor ons als ABC een erg succesvol toernooi. Na het doorvoeren van
enkele kleine verbeterpuntjes kunnen wij concluderen dat het voor ons als ABC een erg succesvol toernooi was.
De sfeer in de kantine zat er goed in, de barbezetting was prima, de kantine goed gevuld en daarmee de kassa
ook. Grote dank voor iedereen die hier zijn of haar steentje aan heeft bijgedragen.
Ook zijn er de nodige zaken binnen de ABC opgepakt sinds het verschijnen van de laatste nieuwsbrief. Alles loopt
dan ook voorspoedig. De kantine en het terras krijgen langzaamaan meer en meer smoel. Zo zijn er planten
aangeschaft en worden parasols in de tegels verwerkt.
De kantine is ondertussen ook voorzien van een stamtafel. Als het goed is heeft Els in deze nieuwsbrief hier ook
iets over verteld. Wij vinden hem in ieder geval supermooi en een echte aanwinst voor De Beuk.
Achter de schermen heeft de KNLTB een aantal zaken op de site veranderd waardoor het inplannen van de
bardiensten voor ons wat moeilijker was. We hopen dat deze problemen binnenkort zijn opgelost en wij de
planning voor 2017 gereed kunnen maken. Aan jullie het vriendelijke verzoek om jezelf in te plannen op de dag
dat jouw het beste uitkomt. Denk er hierbij ook aan dat er de komende winter verschillende activiteiten op ons
park worden gehouden; Koale Neuzen, Najaarscompetitie en de Kaartavonden. Ik hoop op een ieders
medewerking. Want zonder ieders medewerking kan de kantine niet floreren.
Allemaal veel plezier de komende periode op ons park met welke activiteit ook.
Namens de ABC
Rogier Lagcher
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80+ tennistoernooi Beukersweide
In de week van 27 juni tot en met 3 juli is voor de 31e keer het 80+ toernooi gehouden.
Tijdens het toernooi werd genoten van mooi weer, enthousiaste en sportieve deelnemers.
Uiteraard waren er diverse spannende wedstrijden. Op zaterdag en zondag werden de finales gespeeld en onder
grote publieke belangstelling werd gestreden om de hoofdprijzen.
Op zaterdagavond werd voor de eerste keer een hele gezellige feestavond gehouden.
Onder de leden van Beukersweide vielen de volgende deelnemers in de prijzen:
HD5:
DD5:
GD5:
HD6:
DD6:
GD6:
HD7:
GD7:
DD8:
GD8:

2 e:
1 e:
1 e:
2 e:
1 e:
1 e:
2 e:
1 e:
2 e:
1 e:
2 e:
2 e:
1 e:

Roy Lesscher en Hans de Visser
Jacqueline Teunissen en Lydia Wijnstra (TV Wierden)
Dennis Roeloffzen (TC Enter) en Nicole Gerrits
Raymond Roeloffzen (TC Enter) en Monique Groeneveld
Francis Peeters en Harald Timmerman
Elvira van Daal en Petra Hoogeveen (TC Appelscha)
Marlou Go en Geesje Talen (TV Lemelerveld)
Dedy Go en Nicollet Kleinjan
Henk Meijer en Gini Meenhuis
Henk Vaanholt en Harry Büter
Tom van Kamperdijk en Alexandra Broekhuizen
Linsey Go en Stella Maulany (TV Lemelerveld)
Niek Barten met dochter Rianke (Quick-tennis)

Het was weer een geslaagd toernooi met dank aan de onderhoudsploeg, de ABC, Henk Meijer, Gerard Meenhuis,
en natuurlijk de leden van de commissie 80+ (Daniëlle Henning, Rimke Vos, Francis Peeters en André Mollink) met
ondersteuning van Margriet van Loevezijn.
Ook dank aan alle sponsoren die dit toernooi mogelijk maakten
Cor Al
voorzitter 80+ commissie
WTC Beukersweide nieuwsbrief september 2016

page 7

Het Koale Neuzen toernooi (nieuwe vorm) gaat alweer zijn twaalfde seizoen
in en wel het seizoen 2016-2017.
De commissie bestaat wederom uit Alexandra Broekhuizen, Nicolette Slomp
en Cor Al.
Na het afgelopen seizoen hebben enkele deelnemers om diverse redenen
afgezegd voor koale neuzen.
Echter er zijn 18 nieuwe deelnemers bijgekomen. 8 nieuwe deelnemers in
poule A en 10 nieuwe deelnemers in poule B.
Er spelen 39 personen in poule A en 46 in poule B. Totaal 85 deelnemers.
ALLE NIEUWE KOALE NEUZEN WELKOM!!!!!
Dit jaar spelen we in poule A en poule B. Poule A telt 5 teams, namelijk Apres
ski, Sneeuwkanonnen, Sneeuwvlok, nieuw is het team Sneeuwschuivers en IJskrabbers heet voortaan IJsbrekers.
Poule B telt ook 5 teams, te weten Kluuners, IJskonijnen, Nooitgedagt, Winterpeentjes en nieuw is het team
IJspegels. De competitie telt 10 speelavonden, dus tijdens het seizoen wordt 2 keer tegen elk team gespeeld en is
er 2 maal een vrije speelavond voor elk team..
Op 9 maart is de slotavond waarbij wordt getennist met een vrije indeling van 19.00 tot 22.00 uur, met daarna de
onvergetelijke prijsuitreiking.
Op de speelavonden wordt begonnen om 19.00 uur met twee wedstrijden op vier banen en om 20.30 uur twee
wedstrijden op vier banen. Uiteraard is publieke belangstelling zeer welkom op deze speelavonden.
Op de volgende pagina’s staat het wedstrijdprogramma vermeld en op welke avonden er koale neuzen is en
welke wedstrijden er worden gespeeld.
De commissie wenst iedereen veel succes en een gezellig en sportief koale neuzen seizoen toe.
Cor Al, Nicolette Slomp en Alexandra Broekhuizen
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WEDSTRIJDPROGRAMMA KOALE NEUZEN 2016 – 2017
22 september 2016 (vrij is Sneeuwvlok en Nooitgedagt)
Poule Wedstrijd

Aanvangstijd

Baan

B
B
A
A

19.00 uur
19.00 uur
20.30 uur
20.30 uur

1 en 2
3 en 4
1 en 2
3 en 4

6 oktober 2016 (vrij is Apres ski en IJspegels)
Poule Wedstrijd

Aanvangstijd

Baan

A
A
B
B

19.00 uur
19.00 uur
20.30 uur
20.30 uur

1 en 2
3 en 4
1 en 2
3 en 4

27 oktober 2016 (vrij zijn IJsbrekers en Kluuners)
Poule Wedstrijd

Aanvangstijd

Baan

B
B
A
A

19.00 uur
19.00 uur
20.30 uur
20.30 uur

1 en 2
3 en 4
1 en 2
3 en 4

Winterpeentjes
IJspegels
Sneeuwschuivers
Sneeuwkanonnen

Sneeuwschuivers
IJsbrekers
Kluuners
Winterpeentjes

IJspegels
IJskonijnen
Apres ski
Sneeuwvlok

Kluuners
IJskonijnen
IJsbrekers
Apres ski

Sneeuwkanonnen
Sneeuwvlok
Nooitgedagt
IJskonijnen

Winterpeentjes
Nooitgedagt
Sneeuwschuivers
Sneeuwkanonnen

10 november 2016 (vrij zijn Sneeuwschuivers en Winterpeentjes)
Poule Wedstrijd
Aanvangstijd

Baan

B
B
A
A

1 en 2
3 en 4
1 en 2
3 en 4

IJskonijnen
Nooitgedagt
Sneeuwvlok
IJsbrekers

Kluuners
IJspegels
Apres ski
Sneeuwkanonnen

19.00 uur
19.00 uur
20.30 uur
20.30 uur

1 december 2016 (vrij zijn Sneeuwkanonnen en IJskonijnen)
Poule Wedstrijd
Aanvangstijd

Baan

A
A
B
B

1 en 2
3 en 4
1 en 2
3 en 4

Sneeuwschuivers
Apres ski
Winterpeentjes
Kluuners

Sneeuwvlok
IJsbrekers
Nooitgedagt
IJspegels
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15 december 2016 (vrij zijn Sneeuwvlok en Nooitgedagt)
Poule
Wedstrijd

Aanvangstijd

Baan

A
A
B
B

19.00 uur
19.00 uur
20.30 uur
20.30 uur

1 en 2
3 en 4
1 en 2
3 en 4

12 januari 2017 (vrij zijn Apres ski en IJspegels)
Poule
Wedstrijd

Aanvangstijd

Baan

B
B
A
A

19.00 uur
19.00 uur
20.30 uur
20.30 uur

1 en 2
3 en 4
1 en 2
3 en 4

19 januari 2017 (vrij zijn IJsbrekers en Kluuners)
Poule
Wedstrijd

Aanvangstijd

Baan

A
A
B
B

19.00 uur
19.00 uur
20.30 uur
20.30 uur

1 en 2
3 en 4
1 en 2
3 en 4

Sneeuwschuivers
Sneeuwkanonnen
Winterpeentjes
IJspegels

Kluuners
Winterpeentjes
Sneeuwschuivers
IJsbrekers

Apres ski
Sneeuwvlok
IJspegels
IJskonijnen

IJsbrekers
Apres ski
Kluuners
IJskonijnen

Nooitgedagt
IJskonijnen
Sneeuwkanonnen
Sneeuwvlok

Sneeuwschuivers
Sneeuwkanonnen
Winterpeentjes
Nooitgedagt

2 februari 2017 (vrij zijn Sneeuwschuivers en Winterpeentjes)
Poule
Wedstrijd
Aanvangstijd

Baan

A
A
B
B

1 en 2
3 en 4
1 en 2
3 en 4

Sneeuwvlok
IJsbrekers
IJskonijnen
Nooitgedagt

Apres ski
Sneeuwkanonnen
Kluuners
IJspegels

19.00 uur
19.00 uur
20.30 uur
20.30 uur

16 februari 2017 (vrij zijn Sneeuwkanonnen en IJskonijnen)
Poule
Wedstrijd
Aanvangstijd

Baan

B
B
A
A

1 en 2
3 en 4
1 en 2
3 en 4

Winterpeentjes
Kluuners
Sneeuwschuivers
Apres ski

Nooitgedagt
IJspegels
Sneeuwvlok
IJsbrekers

19.00 uur
19.00 uur
20.30 uur
20.30 uur

9 maart 2017 SLOTAVOND (er wordt natuurlijk getennist)
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Beste leden van WTC Beukersweide,
Ik denk dat ieder lid van onze mooie vereniging wel weet dat wij naast het tennis ook een sociale functie hebben
naar onze leden. Wij proberen dan ook de senior leden die geen (of wel) balletje meer kunnen slaan toch een
mooie avond te bezorgen met onze KAARTCLUB.
Vandaar dat ik een oproep doe aan alle Senioren om eens een kijkje te komen nemen op de donderdagavonden
van 19.00 uur tot 23.00 uur in ons clubgebouw om kennis te maken met de Klaverjas en Joker club.
Wij beginnen op 29 september 2016 weer met kaarten, twijfel niet en kom gewoon even kijken hoe gezellig dat is.
Wil je ook lid worden van de Kaartclub dan kun je dit gelijk aangeven.
Kosten € 1,50 per avond incl. kopje koffie en hapjes.
Nieuwe seizoen begint in september 2016 t/m maart 2017, om de 2 weken gaan wij kaarten en we kunnen nog
enkele leden inschrijven. Ook niet leden kunnen meedoen maar dan moet men wel rustend lid worden voor 30
euro per jaar.
Wij hebben op dit moment 43 leden en gaan tot maximaal 48 leden.
Voor informatie kun je mij bellen, of kom kijken op 29 september tussen 19 en 23 uur,
Johan Braakman
06 57327470 of mail naar: johanbraakman@msn.com
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ACTIVITEITEN KALENDER 2016
Dag

Datum

Tijd

ACTIVITEIT

Organisatie

Donderdag
Donderdag
Donderdag

14-1-2016
21-1-2016
28-1-2016

KoaleNeuzen
Kaarten Jokeren en klaverjassen
KoaleNeuzen

KNC
ALG
KNC

Donderdag
Vrijdag
Donderdag
Vrijdag
Donderdag
Donderdag

4-2-2016
5-2-2016
11-2-2016
12-2-2016
18-2-2016
25-2-2016

Kaarten Jokeren en klaverjassen
Bridgen
KoaleNeuzen
Deadline inschrijven "Activity for kids"
Kaarten Jokeren en klaverjassen
KoaleNeuzen (inhaalavond)

ALG
ALG
KNC
TC
ALG
KNC

woensdag
Vrijdag
Donderdag
Donderdag
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Zondag
Dinsdag
Vrijdag
Zaterdag

5-3-2016
4-3-2016
3-3-2016
10-3-2016
16-3-2016
17-3-2016
19-3-2016
20-3-2016
21-3-2016
25-3-2016
26-3-2016

Verschijnen Nieuwsbrief "Weidepraat"
Bridgen
Kaarten Jokeren en klaverjassen
KoaleNeuzen slotavond
Uitreiking competitiepapieren
Kaarten Jokeren en klaverjassen
Open Dag
Openingstoernooi
uitreiking pasjes clubgebouw
Noaberscup jeugd (goede vrijdag)
uitreiking pasjes clubgebouw

HM
ALG
ALG
KNC
TC
ALG
TC
PPC
TC
TC
TC

Donderdag
Maandag
Zondag

2-4-2016
4-4-2016
24-4-2016

Maandag

15-5-2016

Noaberscup

Zaterdag
Zaterdag

4-6-2015
5-6-2015

Eindfeest / Slotavond zomercompetitie
Einde districtscompetitie

BEST
TC

8-6-2016
Evaluatie competitie Aanvoerdersverg.
29-6-2016
14.00 t.m. 16.00 uur Vriendjes en vriendinnetjes middag
27-06 t.m. 03-07-2016
31e 80+ dubbeltoernooi

TC
TC
80+

Woensdag
Woensdag
Maandag t/m Zondag

19.30 uur
13.00 t.m. 15.00 uur
10.00 t.m. 14.00 uur
19:00 t.m. 21:00 uur
10:00 t.m. 12:00 uur

Start districtscompetitie
Start landelijke competitie
11.00 t.m. 16.00 uur Stratentoernooi

TC
TC
TC
TC

Vrijdag t.m. zondag
09-09 t.m. 11-09-2016
Dinsdag t.m. zondag
06-09 t.m. 11-09-2016
Dinsdag en Woensdag 13-09 t.m. 14-09-2016
Zondag
11-9-2016
Dinsdag
13-9-2016
Zondag
25-9-2016

Voorrondes jeugd clubkampioenschappen
Voorrondes clubkampioenschappen
Herhalingslessen reanimatie en AED
Finales Clubkampioenschappen senioren en junioren
Start najaarscompetitie
Lessers toernooi

TC
TC
ALG
TC
TC
TC

Zondag

Oud Kind toernooi

TC

Zaterdag

volgt
29-10-2016

15.00 t/m 17.00 uur Pannenkoekentoernooi
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