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Van het bestuur 

 

Beste leden, 

 

We zijn inmiddels toegesproken door de minister-president en de koning. De maatregelen 
zijn aangekondigd maar ook wordt er gevraagd om medeleven, waardering en de noodzaak 
om naar elkaar om te zien wordt benadrukt. Het houdt iedereen bezig. 

De gevolgen van het Coronavirus zijn voor iedereen merkbaar, niets is meer hetzelfde. Ons 
tennispark is stil en verlaten, een strenge regel die ook wij moeten naleven. Afgelastingen 
zijn aan de orde van de dag, bij ons hebben we de vrijwilligersavond moeten cancelen maar 
ook de ALV van aanstaande vrijdag gaat uiteraard niet door.  

Ook de voorjaarscompetitie waar we ons met velen zo op verheugd hadden is uitgesteld. 
Volgens de laatste berichten zou de competitie begin mei gaan starten, maar dat kan 
morgen zomaar weer anders zijn. 

Deze nieuwsbrief is eigenlijk een initiatief van onze sponsorcommissie. In het kader van 
bovenstaande heel toepasselijk. Wat kunnen wij nog betekenen voor onze sponsors, de 
ondernemers die ons jaar in jaar uit steunen. We hebben besloten ze het podium te geven 
van deze nieuwsbrief, de sponsorcommissie legt het hieronder verder uit. 

Rest mij niets anders dan jullie allemaal sterkte te wensen in de komende periode, zonder 
tennis maar hopelijk voor iedereen in goede gezondheid.    

 

Namens het bestuur, 

Edwin Sistermans 

Voorzitter   

 

 

Van de SC 

 

Steun onze sponsors                                                                     

Beste mensen,    

         

Onze club wordt al jaren gesteund door sponsors. Zij leveren een grote financiële bijdrage.  

In 2019 zijn de bijdragen weer gestegen, ruim boven de begroting. Het vergt veel 
inspanningen om een dergelijk niveau vast te houden. En zeker in 2020 zullen we alle zeilen 
bij moeten zetten. Door het huidige Corona virus hebben veel bedrijven het financieel 
moeilijk. Een aantal sponsors wordt hierdoor hard getroffen. Met name bedrijven in de 
Horeca en Sportartikelen worden hierdoor geraakt.  Kunnen wij iets terug doen om deze 
bedrijven door een moeilijke tijd heen te helpen? Jazeker!  
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Daarom een oproep van de sponsorcommissie deze sponsors nu eens vanuit de vereniging 
extra te steunen. Wij hebben gevraagd wat wij voor hen kunnen betekenen. Daar is een 
aantal reacties op gekomen met aantrekkelijke aanbiedingen. Uiteraard is een ieder vrij hier 
gebruik van te maken, maar wij zouden het prachtig vinden als je dit doet. Dat zou heel mooi 
zijn, waarbij alleen al het “meeleven” een mooi gebaar zou zijn. Bij deze een aantal acties. 

Vragen en opmerkingen ? Neem contact op met de desbetreffende sponsor.    

 

Vriendelijke groet, 

 

Henk van Bulken 

Martin Mulder   

 

                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                         

                                                                                                                                              

 

 Heeren van de Wijn                                                                                       
Actie bezorgdienst en extra korting. 

 Bij 6 flessen of meer 21% korting.  Bezorging gratis. 

 

 Aflevering voor je deur in: Renswoude, Rhenen, Veenendaal.   

 Uitsluitend te bestellen op rekening via info@heerenvandewijn.nl 

 Telefoon: 06-12345678 of 0318-514900  

 

Zie de website www.heerenvandewijn.nl voor het assortiment. 
Openingstijden Winkel Sandbrinkstraat 22, Veenendaal:                               
Dinsdag – Vrijdag  15:00 – 19:00 uur en op Zaterdag 10:00 – 18:00 uur 

 

 

 

 

  

 

mailto:info@heerenvandewijn.nl
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Tennis Store NL 
 

Wij begrijpen maar al te goed dat de mensen zoveel mogelijk thuis blijven en 
dat merken wij als winkelier. Bewegen en sporten tijdens het corona virus 
wordt ten zeerste aanbevolen, dus willen wij jullie daarmee helpen. Denk 
bijvoorbeeld ook aan een lekkere joggingbroek voor op de bank of een heerlijke trui.  

Bestel via onze webshop www.tennisstorenl.nl  en ontvang op het gehele 
assortiment 15% korting met de unieke code Blijffit-20. Al onze artikelen zijn direct uit 
voorraad leverbaar en worden door onszelf GRATIS bij je thuis afgeleverd. 

 

Sportieve groet 

Martin & Monique    

     

Bespanactie van € 35,00 voor € 27,50                      

Juist nu we niet kunnen tennissen, is het een uitgelezen moment om ervoor te zorgen dat je 
materiaal bij aanvang van het tennisseizoen weer perfect in orde is!  

 

Bij Tennis Store NL hebben we een mooie bespanactie gemaakt. Je kunt je racket(s) komen 
brengen tijdens onze gebruikelijke openingstijden of we komen GRATIS jouw racket(s) bij je 
thuis ophalen en weer GRATIS thuis brengen. Afrekenen kan gemakkelijk via een 
betaalverzoek of via een mobiele pin om eventueel direct contact met elkaar te vermijden! 

 

Bel of stuur een app naar 06-52067799 om verdere afspraken te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tennisstorenl.nl/
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Restaurant                                                                                                        

 

Wilt u genieten van de lekkerste gerechten van Restaurant Mucha Thuis? Geen probleem! 
Mucha heeft zich nu gericht op het bereiden en bezorgen hiervan. Smaakvol? Jazeker.  Een 
kleine greep uit het assortiment met populaire gerechten. 

   

3 gangen menu € 25,95  

Keuze uit: Stokbroodje met aioli en olijven, Carpaccio à la Mucha, Steak tartaar, Salade 
gepekelde runderlende en meer.   

 

               Carpaccio à la Mucha XL hoofdgerecht € 16,95 

Met frites, truffeldressing, rode wijnsiroop, geraspte Parmezaanse kaas en pijnboompitjes 

Keuze uit: Friet, Huissalade met ei en spekjes, Mayonaise, Truffelmayonaise, Appelmoes en 
meer.  

 

Carpaccio à la Mucha € 9,95 

Met truffelmayonaise, geraspte parmezaan en pijnboompitjes 

Keuze uit: Friet, Huissalade met ei en spekjes, Mayonaise, Truffelmayonaise, Appelmoes en 
meer. 

  

Bezoek de website  www.restaurantmucha.nl  voor bestellingen.        

 

De gerechten bekijken en/of bestellen gaat gemakkelijk op de bestelpagina of via 
Thuisbezorgd. Bellen kan ook naar Restaurant Mucha 0318-505533. 

                                                                                                                                          

                                                                     

 

 

http://www.restaurantmucha.nl/

