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Beste Shaile-leden,
Het tennisseizoen 2017 is inmiddels alweer enkele weken oud, onze leden hebben hun plekje
weer gevonden en ook ingenomen en de competitie loopt weer als vanouds.
Of dit laatste ook échte resultaten gaat opleveren weten we pas over een 5-tal weken maar zoals
de competitiecijfers er momenteel uitzien, hebben we daar alle vertrouwen in.
Onze banen zien er weer fantastisch uit en dus hebben we met onderstaande activiteiten weer
alle ingrediënten in huis om er samen met onze leden wederom een geweldig seizoen te maken.
We hebben natuurlijk allemaal naast baan 4 de twee kunstgras stroken zien liggen en rijst de
vraag wat dat moet worden of wat de bedoeling daarvan is.
In de afgelopen winterperiode hebben we kunnen zien dat na langdurige regenval deze plek
veranderd in één grote modderpoel dus hadden we het idee om die plekmet hulp van het
Oranje Fonds en NLDOET te voorzien van kunstgras. Wat het precies gaat worden zijn we nog
niet uit maar daar zal spoedig een beslissing over vallen.
Op 10 maart j.l. kregen wij met NLDOET een 5-tal kanjers van meiden die getooid met plastic
vuilniszakken om de broekspijpen de handen uit de handen wisten te steken met als gevolg
een 2-tal leuke kunstgrasveldjes waarmee we nog alle kanten uit kunnen.

-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Menzis Tenniskids Feest
De KNLTB organiseert komede zomer weer een heus Menzis Tenniskids Feest.
Om zoveel mogelijk kinderen te laten meegenieten van dez happening wordt het feest op twee
verschillende locaties gehouden. Het festijn wordt in 2017 gehouden op zaterdag 1 juli in
Eindhoven en op zondag 2 juli in Utrecht. Deelname is gratis !
De feestelijke afsluiting van de tenniskidscompetitie vindt op 1 juli a.s. op de tennisparken van
TV Tegenbosch en TV Prinsejagt (Sportpark Eindhoven Noord).
Kinderen die vier keer of meer hebben deelgenomen aan de tenniskidscompetitie in het voorjaar
(World Tour of Groene competitie), ontvangen nog tijdens de competitie een uitnodiging om in te
schrijven. Nadere informatie hierover volgt nog/
Het Menzis Tenniskids Feest in 2016 was een groot succes. Uit het hele land kwamen de
kinderen samen in Den Bosch en Alphen a/d Rijn om de competitie feestelijk af te sluiten samen
met de Magic Show van Luc Elson en de The Voice of Holland-winnares van 2016 Maan !
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Ben Lemm
Heden, 20 april, werden wij opgeschrikt door het
bericht dat Ben Lemm op 79 jarige leeftijd is
overleden, Zowel Ben als zijn echtgenote Marianne
zijn jarenlang lid van onze vereniging geweest en waren zeer trouwe bezoekers op onze banen.
Wij wensen Marianne, kinderen en kleinkinderen, namens Bestuur en Leden van TV Shaile veel
sterkte toe met dit, voor hen ongetwijfeld pijnlijk verlies.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Kom rustig eens langs ……………..
Goede ideeën worden veelal geboren en besproken achter
een koel glaasje bier aan de tap, maar meestal komen die
helaas ook niet veel verder dan die ene avond aan de tap.
Heb je een idee, suggestie, maar ook wanneer je eens van
gedachten wil wisselen over een bepaalde gang van zaken,
kom dan gerust eens langs bij het bestuur.
Wij horen tenslotte graag wat er zoal leeft onder de leden maar staan ook open voor reacties
wanneer het een punt betreft waarvan leden vinden dat dit anders kan.
Vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) vinden
plaats op 23 mei, 11 juli, 22 augustus, 3 oktober en 14 november 2017.
De vergaderingen van het komplete 6-koppige bestuur zijn gepland op de dinsdagen:
9 mei, 20 juni, 25 juli, 12 september en 24 oktober 2017.
Op bovengenoemde data kun voorafgaand aan een bestuursvergadering even binnenlopen bij
het bestuur, maar laat een dag van te voren wel even weten middels een mailtje naar het
secretariaat secretaris@shaile.nl dát je langs komt.
Wij zorgen dan dat we er om 19.30 uur voor je zijn.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Binnenkort een etentje ?

Moet u deze Peren Grande Duchesse eens proberen …………

Benodigheden voor 4 personen:
8 peren
3 dl witte wijn
50 gram suiker
2 kruidnagels
stukje pijpkaneel
1/8 ltr slagroom
2 eetlepels sherry
8-12 lepels advocaat
suiker naar smaak
30-60 gram pure chocolade

Bereiding:

Was en schil de peren, en verwijder de steel niet.
Verwarm de wijn met de suiker, leg daar de kruidnagels,
kaneel en peren in en laat ze afgedekt op de
laaggedraaide vlam of plaat langzaam gaar worden,
maar vooral niet stuk koken. De kooktijd is afhankelijk
van de soort peer en van de grootte; deze kan soms
5 – 15 minuten bedragen. Laat de vruchten op een
platte schaal afkoelen. Zeef de vloeistof door een
filterzakje. Verwijder de steeltjes van de peren, snijd
deze overlangs twee keer door en snijd de partjes peer
nog eens door. Leg de partjes peer in een glazen
extra nodig:
schaal en giet daat het gezeefde stroopje over. Zet de
schuimspaan
schaal in de koelkast. Klop de slagroom stijf en voeg
koffiefilterzakje
tijdens het kloppen, de sherry druppelsgewijs toe.
mixer
Spatel de advocaat door de room, proef deze, en voeg
schaaf of rasp
desgewenst nog wat suiker toe en zet het roommengsel
spuitzak
ook in de koelkast. Rasp de chocolade met een rasp en
fijngetand spuitstuk
laat die au-bain-marie smelten of maak deze in een stuk
aluminiumfolie vloeibaar boven de stoom van kokend
water. Schep voor het opdienen een deel van het roommengsel in de spuitzak en schep de rest
op de peren. Spuit er kleine roosjes room over en giet de gesmolten chocolade over de room.
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Heb jij wel eens gedacht dat je best zou willen gaan tennissen maar eigenlijk niet zeker wist of je
het wel leuk zou vinden ? Dan is dit je kans.
Een héél jaar tennissen een tennisracket met flinke korting en ook nog eens 8 tennislessen,
allemaal voor maar € 30,00. Maar je moet dan wel snel zijn want de inschrijving sluit al op
vrijdag 26 april a.s.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Stadsinstuif 50+ ers
Heeft u al eens kennis gemaakt met de stadsinstuif voor 50 +
spelers en speelsters ?
Zo niet, dan heeft u op dinsdag 9 mei a.s. de gelegenheid om hiervan
de smaak te proeven op onze eigen banen. Op die datum is TV Shaile
de gastheer van de stadsinstuif waar naast een leuk spelletje tennis de
gezelligheid voorop staat. Om 13.00 uur bent u van harte welkom op
onze banen en staat de koffie, thee en koek weer klaar voor onze
gasten. Kom gerust eens langs en breng uw racket mee.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Ook de donderdagavonddubbelcompetitie zal op 1 juni weer beginnen. Wij vinden het bijzonder
leuk om jou samen met een partner te ontmoeten tijdens de speeldagen van deze interne
competitie. In de bijlage kun je meer informatie vinden. De organisatie van de competitie is
uitgebreid met Paul Pelzer, Jan Traas en Albert Wijnands. Mis het niet en zorg dat je er in ieder
geval bij bent!
Schrijf je snel, doch uiterlijk 14 mei a.s., in via
https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=7E518380-D779-427C-A80A-24DEE48E7EDA
namens de organisatie, Harrie Kemps
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ZONDAGOCHTEND
MIX - CAKE

COMPETITIE

Data, maximaal 2 verhinderingen:
• 18, 25 juni,
• 2, 9, 16 juli,
• 17, 24 september,
• 1, 8, 15 oktober

Opgeven per mail via: j.dongelmans@upcmail.nl
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Na het overweldigende succes van vorig jaar, wordt op
Zaterdag 1 juli a.s. de tweede editie van het Midzomeravond
Mix & Match toernooi georganiseerd.
De inschrijving voor dit toernooi wordt binnenkort geopend.
Jullie worden uiteraard op de hoogte gesteld wanneer het zover
is. Zorg tegen die tijd dat je er snel bij bent want, hoe graag wij
ook willen dat iedereen mee kan doen, bij dit toernooi is VOL
ook echt VOL.
Zet het in ieder geval alvast in je agenda, zodat je er alvast
rekening mee kan houden. Het is ook dit jaar weer mogelijk
om individueel in te schrijven!
Groetjes,
Marco, Anne-Marie, Ingrid en Edwin
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Poulesysteem

Inschrijfgeld:
Inschrijving:
Bondsgedelegeerde:
Toernooileider:
E-mail:
Locatie:

€ 9,00 p.p. per onderdeel
via www.toernooi.nl t/m 21 mei 2017
Marino Arts
Ingrid Kersten
35plus@shaile.nl
TV Shaile, Goorloopweg 4, Helmond
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