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============================================================================
Beste Shaile-leden,
De laatste nieuwsbrief voor de vakantie staat voor u op uw
scherm. Bij een heel groot deel van onze leden staan de koffers
gereed om in diverse oorden te gaan genieten van een heerlijke
periode waar ze al lang naar uit hebben gekeken.
Wij wensen iedereen die op het punt staat te vetrekken naar waar
dan ook, een prettige vakantie met mooi weer en uiteraard weer
een behouden thuiskomst. Voor de thuisblijvers onder ons (want
ook dat zijn er een ongekend aantal) is wederom een activiteit
georganiseerd om toch enigszins in vorm te blijven voor de
tweede helft van het seizoen. Dus ook die groep wensen wij veel
plezier en uiteraard ook mooi tennisweer.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.JUMBO actie: Spek de kas van je club
Jumbo Ralf Gijsbers geeft zijn klanten nog steeds een speciale voucher bij elke € 10,00 aan
boodschappen. Tot en met 25 juli hebben klanten nog de gelegenheid om hun club aan de
speciale “actiekast” een sponsorpunt te schenken en daarmee de clubkas te spekken.
Mogen wij deze laatste dagen ook nog op úw steun rekenen ?

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Shaile Open 5 t/m 13 augustus 2017
Nog enkele weekjes en het gezelligste toernooi uit de regio begint.
Zoals elk jaar het geval zijn er altijd weer een aantal tennissers die tot
het laatste moment wachten met inschrijven en plotsklaps na hun
vakantie tot de conclusie komen dat ze vergeten zijn in te schrijven en
hun haren uit het hoofd trekken dat juist zij degenen zijn die dit
fantastische evenement moeten missen.
Laat het niet zover komen, schrijf snel in want de deadline van 22 juli
nadert met rasse schreden. Zorg dus dat je erbij bent want wie wil er
Shaile Open nu missen ? En . . . . misschien ook nog een reden;
Esmee, Franca, Nathalie, Henk, Jeroen en Stijn, willen je graag ontmoeten in week 32.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Verloren
Ondanks de zeer gezellige familiedag op 25 juni j.l. had die dag tóch een bittere nasmaak voor
Tieme van Dael. Tieme is die dag op een van onze banen zijn Saab petje verloren en niet meer
teruggevonden. Hij is daar een beetje verdrietig om en vraagt degene die zijn petje gevonden
heeft contact op te nemen met het secretariaat van Shaile via secretariaat@shaile.nl
Die zullen dan zorgdragen voor de contactlegging met Tieme.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Mix & Match méér dan geslaagd
Op zaterdag 1 juli j.l. heeft voor het tweede jaar het Mix & Match
toernooi plaatsgevonden. Onder het motto “kleur bekennen” wist
het kwartet Ingrid, Anne-Marie, Marco en Edwin weer iets nieuws
uit de hoge hoed te toveren wat bijzonder in de smaak viel.
Wat ook in de smaak viel was de hapjes-corner die na enkele
enerverende wedstrijden volop in de belangstelling stond.
Al met al, zeer geslaagd en gaan wij er van uit dat Shaile
wederom een activiteit op de agenda heeft geplaatst die de moeite waard is en dus ook voor een
herhaling vatbaar is.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Clubkampioenschappen 2017
Een 3-tal weken na Open Shaile staan de clubkampioenschappen alweer op de agenda.
Wanneer we ons oor in het clubhuis goed te luisteren leggen kunnen we vernemen dat onze club
vele spelers heeft die de beste van Shaile (denken) te zijn.
In de periode 1 t/m 10 september krijgt eenieder volop de gelegenheid te laten zien wat ze
werkelijk kunnen op de tennisbaan. Daarom leden, schroom niet, nú heb je de kans om het te
laten zien, dus schrijf zo snel mogelijk in via toernooi.nl

THUISBLIJVERSTOERNOOI 2017
Thuisblijverstoernooi zal dit jaar gehouden worden van
maandag 24 juli t/m vrijdag 11 augustus.
Er wordt gespeeld op:
Week30 maandag 24, woensdag 26 en vrijdag 28 juli,
Week31 maandag 31 juli, woensdag 2 en vrijdag 4 augustus. Week32 maandag 7,
woensdag 9 en vrijdag 11 augustus (afsluiting)
Er wordt ‘s ochtends gespeeld van 09.30 tot 10.30 uur;
De deelneemsters en deelnemers worden verzocht om uiterlijk 15 minuten vóór de
aanvangstijd aanwezig te zijn.
Het Shaile Thuisblijverstoernooi is voor alles een gezelligheidstoernooi. Deelname
staat open voor alle seniorleden van Shaile, ongeacht de speelsterkte.
Er wordt uitsluitend gedubbeld en zoveel mogelijk gemengd gespeeld. U hoeft niet
met een partner in te schrijven. Indeling vindt iedere dag bij loting plaats.
Deelname staat ook open voor degenen die op een of meerdere dagen verhinderd
zijn.
Traditioneel zal gestreden worden om de Jacques Peters wisselbokaal. Deze is voor
de speelster of speler, die de meeste games over alle dagen gewonnen heeft.
Inschrijving vooraf is niet meer nodig. Wel graag ’s ochtends 09.15 u melden in het
clubgebouw!
Wij rekenen op een goede opkomst!
Ton van Baal
Toine Amijs

Vrijwilligers gevraagd !!!
De tekst zegt genoeg, ook Shaile is naarstig op zoek naar enkele jonge
enthousiaste vrijwilligers die bereid zijn tijdens Shaile Open enkele
uurtjes in de weekenden de buitenkeuken te bemannen tijdens
Shaile Open van 5 t/m 11 augustus a.s. Let wel; er is een minimum
leeftijd vereist van 15 jaar.
Ook kunnen wij nog een 2-tal goede krachten gebruiken voor
barwerkzaamheden tijdens Shaile Open op zaterdag 5 augustus a.s. van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Hier is echter wettelijk een minimum leeftijd vereist van 18 jaar.
Voor onze muntverkoop tijdens Shaile Open zoeken wij nog een 2-tal vrijwilligers die bereid zijn
de muntverkoop ter hand te nemen op zaterdag 12 augustus a.s. van 19.00 uur tot 22.00 uur
en/of op zondag 13 augustus a.s. (finaledag) van 10.00 uur tot 14.00 uur.

