
 
Even een woordje van het bestuur 
 
We zitten inmiddels vol in de vakantietijd. Het is fijn om te zien dat de banen dagelijks goed gevuld 
zijn en dat het drankje na afloop weer mogelijk is. We hebben inmiddels vele Summer Challenge 
leden kunnen verwelkomen. Het is leuk om zoveel nieuwe gezichten te zien. 
 
Zoals jullie in het nieuws horen is het aantal Corona besmettingen aan het oplopen, zowel in 
Nederland als in de rest van Europa. Daarom is het belangrijk om de afgesproken regels met z’n allen 
goed na te komen. We merken dat iedereen er steeds soepeler mee omgaat, wat blijkt uit het vlak 
naast elkaar staan bij het wisselen van de banen, het bij de openstaande terrasdeuren blijven staan, 
zodat er niemand meer op 1,5 meter afstand langs kan lopen of het neerzetten van pinda’s, wat niet 
de bedoeling is. Ook zien we niet iedereen de handen wassen direct voor en na het tennissen, terwijl 
we wel allemaal de tennisballen, de telborden en de veger hebben vastgehouden. 
 
Om ook de komende periode goed door te komen en de regels in acht te nemen willen we kort de 
belangrijkste maatregelen nog even op een rij zetten: 

• 1,5 meter afstand houden, zowel in het paviljoen, aan de tafels, als op het terras en tussen 
de banen. 

• Houd de ingang van het paviljoen vrij, dus ga niet bij de open terrasdeuren staan of zitten. 

• Loop na elkaar langs de banen bij het wisselen van baan en blijf daar niet staan. Even zitten 
om uit te rusten is geen probleem, want de bankjes staan ver genoeg uit elkaar. 

• Handen wassen voor en na het tennissen en desinfecteren voor het pinnen. 

• Niet blijven staan in het paviljoen, kies een zitplaats (en rust lekker uit). Dus ook niet langer 
bij de bar blijven staan dan nodig is. 

• Alle drankjes kunnen besteld worden, ook de tap is weer open. 

• De bardienst zal de glazen goed schoonmaken (wasmiddel in het water is belangrijk). 

• Er mogen geen pinda’s, nootjes en hapjes neergezet worden voor gezamenlijk gebruik. Ook 
niet met lepeltjes erin, omdat iedereen deze dan vastpakt. Frituren is ook nog niet 
toegestaan. 

• Alleen de bardienst komt achter de bar. Als er geen bardienst is, mag steeds één lid tegelijk 
achter de bar de drankjes pakken, aanslaan op de kassa en pinnen. 

• Bij voorkeur pinnen bij het afrekenen, om aanraken van contant geld te voorkomen. 
 
De Gemeente Deurne heeft geconstateerd dat vooral in de dorpen de regels te vaak worden 
overtreden. Wij hebben ook controle gehad, en daar bleken we ons goed aan de regels te houden. 
De Gemeente Deurne heeft aangekondigd dat ze meer gaan optreden, ook wij hebben vandaag als 
vereniging een brief ontvangen met de aankondiging van strengere controle. In de bijlage tref je 
deze aan. 
 
Als we ons allemaal aan de regels houden, dan kunnen we hopelijk zo doorgaan en gezellig blijven 
tennissen en een drankje nemen in ons mooie park. 
 
Veel tennisplezier en/of een fijne vakantie! 
Namens het Bestuur 
Ielse Lohuis 

https://www.tcdeurne.nl/sites/default/files/handhaving_23-07-2020.pdf

