OVERBOS BLIJFT JE VERBAZEN
Als je lid van Overbos bent en regelmatig ons park bezoekt, dan moeten er toch vele dingen en
dingetjes opvallen. Neem de bezetting van de banen. Ik heb al eens geschreven, dat de roep om baan
8 er is.
Is natuurlijk niet uitvoerbaar, maar dat geeft wel aan hoeveel er gespeeld wordt en hoe hoog de druk
op de banen is!!
Het lijkt wel of de periode van oktober /maart drukker is dan de zomermaanden. Het is in ieder geval
elke keer weer super om te zien dan ons park zo intensief wordt gebruikt.
Wat ook niet onopgemerkt kan blijven is het kunstwerk naast de serre. Remco Rieff, actief lid van
onze club, heeft getekend voor dit prachtige resultaat. Het is nog niet geheel af, maar Remco zal zijn
kunstwerk deze week afmaken.
Nieuwsgierig geworden? Kom snel naar deze "eye catcher" kijken!! Prachtig gedaan Remco, het
maakt ons park weer mooier!! Dank voor je inzet.
En wat te denken van de actie om meer vrijwilligers te krijgen. Meer dan 90 gemotiveerde leden
hebben aan onze telefonische oproep gehoor gegeven. Bijna alle leden zijn gebeld en dat heeft tot dit
fantastische resultaat geleid.
Ben jij niet gebeld? Wil je horen bij de sterren van Overbos? Meld je dan alsnog aan bij Wilfried v.d.
Maat!!
Dit resultaat is een enorme opsteker voor onze club. Hierdoor kunnen er heel wat klussen beter
verdeeld worden en komt al het verenigingswerk nu eens op heel veel schouders terecht.
DANK AAN DE WERKGROEP, AAN DE BELLERS EN NATUURLIJK EN AAN JOU VOOR JE
STEUN AAN ONS CLUPPIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Deze en de komende week zullen de leden, die zich hebben gemeld voor vrijwilligerswerk worden
benaderd en zullen er specifieke afspraken worden gemaakt.
Enkele werkgroepen zijn direct al gestart. Zo is het buddyprogramma al onderweg, is de werkgroep
web-site al bij elkaar geweest en zijn de commissies voorzien van de namen van de leden, die hun
toezeggingen hebben gedaan.
Overbos leeft!!, Ja, Overbos blijft je verbazen.
En wat staat veel te gebeuren deze komende weken. Ik zal de opsomming wat beperkt houden, want
het is nogal wat. Alle verdere info is te halen van onze site of informeer bij de diverse commissie- of
bestuursleden

VANAF 1 MAART ALLEEN MET NIEUWE PASSEN SPELEN
De nieuwe passen zullen vanaf de eerste week van maart beschikbaar zijn. Contributie nog niet
betaald? Foei, dan ook geen geldige pas en ook geen recht om te spelen. Gelukkig gaat het nog maar
om enkele leden.
Maak snel je contributie over en zorg dat je vanaf nu lekker mee kan tennissen. Vragen? Neem dan
contact op met de penningmeester.

7 MAART MATCH LEERLINGENTOERNOOI
In overleg met onze tennisschool wordt op 7 maart het Match leerlingentoernooi georganiseerd. Dat
betekent dat de banen op deze zaterdagmorgen beschikbaar zijn voor onze jeugd.
Kom gerust even langs om te genieten van onze jeugdspelers.

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN SINGLE VAN 14/22 MAART
Het is even wennen, maar het staat er echt. De TC heeft deze keer gekozen voor een apart
kampioenschap single. Het dubbeltoernooi zal wel in het najaar worden gehouden.
De inschrijving is geopend, dus schrijf je snel in.

LENTETOERNOOI 29 MAART
Vroeger was dit de opening van het tennisseizoen, maar tegenwoordig heet het dus het lentetoernooi.
Het geeft eigenlijk wel een beetje de start van het zomerseizoen aan. Inschrijven kan ook voor dit
toernooi.
Lees voor meer info de website van Overbos.

SPORT/POPQUIZ 7 MAART
Sander heeft de organisatie van deze gezellige quiz in handen. Iedereen die mee geweest is naar de
tennisclassics in Apeldoorn, weet hoe zoiets in elkaar steekt. Toen voor een klein gezelschap in de
bus, maar nu op 7 maart in ons clubgebouw. Inschrijven per team van 4 personen kan bij Sander. En
er zijn heuse prijzen voor de meest intelligente onder ons. Laten we er maar een leuke avond van
maken.

KLAVERJASSEN OP 28 MAART
Ook de kaarters onder ons komen weer aan bod. Op 28 maart vanaf 13 uur wordt er weer een
kaartmiddag georganiseerd door Lina en Jan. Geef je snel op want er is maar plaats voor 32
deelnemers.

Tot zover mijn nieuwsbrief. Nogmaals dank aan ALLE vrijwilligers. Zoveel leuke reacties geeft ons als
bestuur wel heel veel positieve energie.
Voor nu, maar ook voor straks veel speelplezier op ons mooie park.
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