
Hans Wouters <hwouters66@gmail.com>

Nieuwsbrief TV De Goudhoek September 2021 
2 berichten

De Goudhoek <clubinfo@knltb.email> 9 september 2021 om 22:28
Aan: secretaris@goudhoek.nl

Wegwerkzaamheden De Polder RKGSV
Vanaf 9 September t/m 22 september zullen er wegwerkzaamheden plaatsvinden op de Polder. Wegvakken worden
gefreesd en voorzien van een nieuwe slijtlaag, tevens wordt de weg vanaf Goudhoeksland tot de telefoonmast
verbreed. De parkeerplaats komt volgend jaar aan de beurt en blijft nu bereikbaar. Vanaf de Kerkakkers wordt de weg
geheel afgesloten voor alle verkeer. De parkeerplaats is bereikbaar vanaf Ter Warden. Borden met omleiding worden
geplaatst. Geeft dit door a.u.b. in uw teamapp.

Informatie trainingen Senioren TV de Goudhoek



Geachte leden en trainingsleden,

Zoals u inmiddels wel zult weten is Frank Bierhuizen gestopt als tennistrainer bij De Goudhoek. Gelet op zijn fysieke
gestel moet Frank helaas hiermee gaan stoppen. En geeft per oktober alleen nog les bij TV Engelsbergen. Wij zijn
dus op zoek naar een nieuwe trainer voor de senioren.   Vanaf oktober willen we een avond een trainer/ster
beschikbaar stellen die de seniorentrainingen van 19.00-22.00 uur op basis van 15 lesweken kan en wil verzorgen.
Daar er ook in Tennisland een tekort is aan gediplomeerd kader, kunnen we pas medio september concreet u
hierover informeren (lesdag en trainer dan bekend). Zodra dit duidelijk is informeren wij u hierover en kunt u zich
aanmelden voor de training. Er zal dan een inschrijfformulier of een link op de website van TV de Goudhoek worden
gepubliceerd.  

Hans Buddingh - TS Sport Events

Nieuws van de ledenadministratie
Nieuwe leden: Jeroen Geerts  

Nieuwe snuffelleden: Robert Wessels  

Mutaties kunnen doorgegeven worden aan:  ledenadministratie@goudhoek.nl 

 

clubinfo@knltb.email <clubinfo@knltb.email> 9 september 2021 om 22:37
Antwoorden op: bestuur@goudhoek.nl
Aan: hwouters66@gmail.com

mailto:ledenadministratie@goudhoek.nl


Wegwerkzaamheden De Polder RKGSV
Vanaf 9 September t/m 22 september zullen er wegwerkzaamheden plaatsvinden op de Polder. Wegvakken worden
gefreesd en voorzien van een nieuwe slijtlaag, tevens wordt de weg vanaf Goudhoeksland tot de telefoonmast
verbreed. De parkeerplaats komt volgend jaar aan de beurt en blijft nu bereikbaar. Vanaf de Kerkakkers wordt de weg
geheel afgesloten voor alle verkeer. De parkeerplaats is bereikbaar vanaf Ter Warden. Borden met omleiding worden
geplaatst. Geeft dit door a.u.b. in uw teamapp.

Informatie trainingen Senioren TV de Goudhoek
Geachte leden en trainingsleden,

Zoals u inmiddels wel zult weten is Frank Bierhuizen gestopt als tennistrainer bij De Goudhoek. Gelet op zijn fysieke
gestel moet Frank helaas hiermee gaan stoppen. En geeft per oktober alleen nog les bij TV Engelsbergen. Wij zijn
dus op zoek naar een nieuwe trainer voor de senioren.   Vanaf oktober willen we een avond een trainer/ster
beschikbaar stellen die de seniorentrainingen van 19.00-22.00 uur op basis van 15 lesweken kan en wil verzorgen.
Daar er ook in Tennisland een tekort is aan gediplomeerd kader, kunnen we pas medio september concreet u
hierover informeren (lesdag en trainer dan bekend). Zodra dit duidelijk is informeren wij u hierover en kunt u zich
aanmelden voor de training. Er zal dan een inschrijfformulier of een link op de website van TV de Goudhoek worden
gepubliceerd.  

Hans Buddingh - TS Sport Events



Nieuws van de ledenadministratie
Nieuwe leden: Jeroen Geerts  

Nieuwe snuffelleden: Robert Wessels  

Mutaties kunnen doorgegeven worden aan:  ledenadministratie@goudhoek.nl 
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