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Voor een groot aantal Shaile heeft de vakantieperiode afgelopen weekend haar intrede gedaan en zijn
met diverse bestemmingen naar zon, zee of bergen vertrokken.
Ook al zullen de meesten dit bericht überhaupt niet lezen, wensen wij alle
vakantiegangers vanaf deze plek een prettige, zonnige en fijne vakantie toe
Voor de achterblijvers is het onnodig zich te vervelen omdat die zich nog
heerlijk kunnen uitleven bij het thuisblijverstoernooi dat momenteel draait.
Ook de tossavonden gaan gedurende de vakantieperiode gewoon door.
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-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Op zaterdag 6 augustus a.s start op ons sportpark het “Jumbo Stiphout Open Shaile” toernooi.
Ruim 300 spelers en speelsters zullen dan gedurende een volle week hun beste beentje voor zetten om
op zondag 14 augustus a.s. bij de finales van de partij te zijn.
Niet alleen de deelnemers, maar ook hun fans en overige geïnteresseerden vliegen dan letterlijk zowel op
sportief gebied als culinair, de wereld over.
Hoe, dat laten we graag aan onze toernooileiding over omdat die elk jaar weer garant staan voor succes.
Ons barteam zorgt er tevens voor dat het terras wederom een sfeervolle uitstraling heeft en, wat jullie van
Shaile gewend zijn, ontbreken ook de gebruikelijke hapjes niet.
Kom eens een kijkje nemen en geniet vanaf het terras of naast de banen van mooie partijen tennis.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Enige tijd geleden ontvingen wij het bericht dat onze redactieleden
Frits Letschert en Ger Memelink voor enige tijd uit de roulatie zullen zijn.
Na de ongelukkige val enige tijd eerder van Adrie van de Weijden bleef
onze redactie dan ook weinig bespaard.
Adrie is inmiddels weer volop in de running en heeft de val voor hem
gelukkig een nadelige gevolgen gehad.

!

Voor Frits en Ger rest ons niet anders dan ze beiden vanaf deze plek
namens het bestuur en de gehele Shaile-familie beterschap te wensen
en wij hopen ze beiden weer snel terug in ons midden te hebben.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Onder het motto “HOU HET LEUK MET JE PEUK” willen wij de rokers
onder ons vriendelijk verzoeken het terras niet als asbak te gebruiken.
Regelmatig komt het voor dat het terras bezaaid ligt met peuken al dan
niet vertrapt van de avond ervoor.
Niet alle bardiensten (en vooral de niet-rokers) staan er bij stil dat er
asbakken op de terrastafeltjes horen te staan.
Kunt ú uw peuk niet kwijt ?
Loop even naar de bar en vraag aan de bardienst een asbak.
Enkele extra voor het tafeltje van uw buren mag ook.
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Mogen wij op uw medewerking rekenen?
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

De tennisbanen kennen onder het gravel en lava kennelijk vruchtbare grond.
Het aantal toekomstige “tenniskids” groeit gestaag hetgeen ook de overige Shaile-leden reeds is
opgevallen en niet onbetuigd heeft gelaten.
Het is voor ouders een fijn gevoel dat hun partijtje tennis rustig kunnen afmaken, in de wetenschap dat
kindlief op een rustig plaatsje zit te spelen met een vriendje of vriendinnetje.
We hebben een (bescheiden) hoekje met tafeltje, stoeltjes en wat speelgoed gecreëerd in de hal van ons
paviljoen (zie foto hieronder)
Dit hoekje is bedoeld voor de allerkleinste en verzoeken wij de ouders vriendelijk om, alvorens huiswaarts
te keren, even te kijken of de gebruikte spulletjes weer zijn opgeborgen.
Voor de grotere hebben wij schommels en een glijbaan geplaatst tussen de oefenmuur en baan 9 en 10.
Ook hier wijzen wij de ouders er op dat het gebruik hiervan op eigen risico is en Shaile geen enkele
verantwoording kan nemen voor enige schade, letsel of ontvreemding.
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-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Het zal de meesten inmiddels wel zijn opgevallen dat onze toegangspoort is voorzien van een
ondergrondse detectie voor het automatisch openen wanneer je vanaf het sportpark vertrekt.
Deze werkt niet alleen op autoverkeer maar ook op brommers en fietsers.
Een enorme vooruitgang, hoewel dit alleen van toepassing is voor de vertrekkers.
Wanneer je naar het sportpark komt dien je nog altijd gewoon gebruik te maken van de bekende druppel.
Aanleiding tot deze verbetering was overigens een 2-tal forse schades, waarschijnlijk ontstaan door het
fors open- of dichttrekken van de poort.
De poort gaat rustig open dus bewaar je geduld en wacht ook rustig tot je het terrein kunt verlaten.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Onze vereniging beschikt over een 3-tal scheidsrechterstoelen.
Niet dat vaak gebruikt worden maar tijdens het Open Toernooi en het
Beach Volleybal in Stiphout zijn deze toch een gewild attribuut.
Ze zijn nog redelijk maar toch aan een opknapbeurt toe.
Wegdoen is geen optie omdat de nieuwprijs toch altijd op ca. € 300.00 ligt.
Heeft iemand de gelegenheid om ze NOG VOOR 14 AUGUSTUS A.S. van
een likje verf te voorzien en is die iemand ook zo handig dat hij de
ruggensteun en klaptafeltje kan vervangen ?
Tijd en zin: dan graag even melden bij Martien Bombeek 06 11 00 14 81
of bij Joop Kruijsen
06 12 39 70 49

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Heeft u iets te melden, te vertellen, iets voor de verkoop of zoekt u juist iets ?
Laat het even weten zodat wij dit op kunnen nemen in een volgende nieuwsbrief.
Wij willen dolgraag naar een hogere frequentie van de nieuwsbrief, maar ja,
de vulling ervan dat is het probleem, niet de het maken van de brief.
Schroom dus niet, heeft u iets te vertellen, laat het ons even weten
info@shaile.nl
en wij vertellen het weer door middels de nieuwsbrief
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