Dubbel – Gezellig toernooi

Nieuwsbrief
Juli 2020

Agenda
1 augustus 45+ toernooi

Zaterdag 4 juli 2020 vond het Dubbel - Gezellig plaats op de banen van
TC ’t Grootslag. In verband met het annuleren van het AVL Rent
Grootslag Open 2020 werd deze tennisdag in het leven geroepen.
Zowel leden van TC 't Grootslag als leden van TV Swaegh, TV de
Drieban, ETC Enkhuizen en TC Bakkum hebben de weg gevonden naar
het tennispark aan de Raadhuislaan. Met 82 deelnemers zat Dubbel Gezellig volledig vol. Op 11 banen werden over de hele dag gespreid
dubbelspelwedstrijden gespeeld en naast de wedstrijden werd er goed
doorgedronken en was het gezelligheidsniveau op de top van zijn
kunnen. Rond de klok van 20.00 uur werd Dubbel - Gezellig afgesloten
met een grote loterij en werd er een feestje gebouwd tot diep in de
nacht. Om 03.15 uur sloten de deuren van het tennispark en kunnen
wij met zijn allen terugkijken op een ongelofelijk mooie tennisdag vol
gezelligheid. Ondanks het natte weer en de harde wind lieten de
deelnemers zich niet uit het veld slaan! Grote dank naar alle sponsors,
deelnemers en betrokkenen die ervoor hebben gezorgd dat het een
onvergetelijke editie van Dubbel - Gezellig is geworden. Volgend jaar
vindt het AVL Rent Grootslag Open 2021 plaats van 5 t/m 11 juli en in
het voorweekend van 3 en 4 juli. Wij hopen jullie allemaal terug te zien
volgend jaar.

10:00 – 16:00 uur

Groetjes de wedstrijdleiding

8 augustus klusochtend

Tip! er is een leuke aftermovie gemaakt van deze dag. Deze is terug te
vinden op de facebook en instagram van Grootslag open.

09:00 – 12:30 uur
15 augustus Jeugd Event
Rood en oranje: 09:00-13:00 uur
Groen en geel: 14:00-18:00 uur

22 augustus Swingo
16:00 – 21:00 uur
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Klusochtend 8 augustus
8 augustus is er weer een klusochtend op het park. Ochtend is van
09:00 – 12:30 uur. Aanmelden kan via accommodatie commissie of
dienstenplanner.
Daarnaast is goed (tuin)gereedschap welkom om te doneren. We zitten
nog verlegen om een kruiwagen en bezems. Verder zijn
schroevendraaiers, sleutels, hamers, tangen etc. ook welkom.
Alvast bedankt!

Swingo
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Raadhuislaan 8
1613 KR Grootebroek
T: 0228-515607
www.tcgrootslag.nl
info@tcgrootslag.nl

Tennis Event voor tenniskids- en
junioren
Jeugd Event zaterdag 15 augustus 2020- TC het Grootslag
I.p.v. ons 4 daagse Kamp-Pioenen event die wij in de laatste week van
de zomervakantie wilden organiseren zullen wij i.v.m. het coronovirus
een eendaags jeugd tennis event organiseren.
Wie: Rood en Oranje

Wie: Groen en Geel t/m 17 jaar

Hoe laat: 9:00 t/m 13:00 uur

Hoe laat: 14:00 t/m 18:00 uur

Wat: Wedstrijdjes, activiteiten,
lunch en gezelligheid

Wat: Wedstrijdjes, activiteiten,
diner en gezelligheid

Kosten: € 6,00

Kosten: € 6,00

Inschrijven kan t/m zondag 9 augustus via
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/tournament?id=F8FA1F16-C7A6463F-A657-71E83E99465A
Jij doet toch ook mee?!
Tennisgroet,
Organisatoren van Kamp-Pioen event
TC het Grootslag te Grootebroek

