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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2016 
 

Sint Pancras, 14 december 2016 

 

Het einde van het jaar 2016 nadert met rasse schreden. Wij wensen u dan ook allereerst: 

Hele Prettige Kerstdagen en een Gelukkig en Sportief 2017 

Na de brand in oktober 2015 is onze tennishal bij de start van het winterseizoen 2016/17 weer 

volop in gebruik. De reacties van onze tennissers op de totaal vernieuwde hal zijn uiterst positief. 

Vrijwel alle tennissers zijn na een jaartje uitwijk naar andere hallen weer teruggekeerd naar onze 

tennishal. Dat komt niet alleen door de nieuwe led-verlichting, het nieuwe tapijt en de grotere 

daglichtkoepels, maar daarbij heeft ook het prachtige nieuwe sportcafé een positieve rol gespeeld. 

Kortom, na alle brandperikelen, zijn wij heel tevreden over hoe de herstart is verlopen. De kwaliteit 

van de tennishal ligt op een hoog niveau en dat willen wij zo houden, voor nu en voor de toekomst. 

Gebruik van de tennishal 

Wat betreft het gebruik van de hal willen we nog een paar zaken onder uw aandacht brengen: 

 Wij hebben onlangs de tennishal uit laten rusten met een uiterst gebruiksvriendelijke AED 

(Automatische Externe Defibrillator). Hopelijk zal het nooit nodig zijn om de AED te 

gebruiken, maar het is goed om dit hulpmiddel achter de hand te hebben. 

 Leg geen tassen e.d. net voor of achter de gordijnen. Onlangs is iemand lelijk gestruikeld. 

De veilige en juiste plek is op of naast de banken. 

 Schoenen met witte zolen hebben soms zwarte hielenstukken of punten. Dit leidt tot zwarte 

strepen door o.a. de afzetbeweging. Deze schoenen s.v.p. niet gebruiken. 

 S.v.p. geen etenswaren gebruiken in de tennishal (bijvoorbeeld brood, koek, chips, e.d.). 
 

Oostwal KerstTennistoernooi 

Vorig jaar kon de 27e editie van het Oostwal KerstTennis Toernooi niet doorgaan. Maar dit jaar 

wordt dit evenement als vanouds weer gehouden en wel van maandag 26 december 2016 tot en 

met zondag 1 januari 2017, echter op 2e Kerstdag wordt niet gespeeld. Wij bevelen u dit toernooi 

dan ook van harte aan: mooie prijzen, geweldige loterij, tennishal en sportcafé in Kerstsfeer, live 

music, kortom een absolute aanrader. U kunt op de juiste site komen door de crtl toets ingedrukt 

te houden en met de linker muisknop te klikken. 

https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=B663E08A-6C01-4066-BF78-AFCA0D89BEF8 

Wij wensen u nogmaals hele prettige feestdagen en veel sportief en gezellig plezier in onze 

tennishal. 

Namens het bestuur van de Stichting “Tennisbanen Sint Pancras”, 

Met vriendelijke tennisgroeten, 

Aad Eversdijk, Voorzitter en Coördinator Verhuur 
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