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Bouwcommissie
Beste leden,
Na onze berichtgeving tijdens de ALV is er achter de schermen hard gewerkt. De commissie heeft in
samenwerking met de gemeente en een externe bouwbegeleider een herziend plan opgesteld. Door
de bezuinigingen zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Grote wijzigingen ten opzichte van de
vorige plannen zijn de afmetingen en type ruwbouw. Het nieuwe gebouw is drie meter korter
waarmee we de ruimtes efficiënter hebben ingedeeld. Daarnaast is in het nieuwe plan gekozen voor
traditioneel metselbouw in plaats van de initieel voorgestelde systeembouw constructie.
Inmiddels zijn al deze mutaties samengevat in een nieuw bestek, welke is aangeboden aan de markt.
Diverse partijen hebben aangegeven te willen deelnemen aan deze bouw.
Eind juli zal een gunning worden verleend aan een van de aannemers. Deze aannemer zal na een
gedegen voorbereiding op maandag 5 oktober starten met het afbreken van het huidige pand en het
bouwen van het nieuwe pand.
De werkzaamheden dienen gereed te zijn op 15 maart 2016, zodat we het seizoen kunnen starten in
ons nieuwe clubgebouw. Zodra de planning bekend zijn, zullen wij jullie nader informeren.
Namens de bouwcommissie,
Ruud Storcken
Voorzitter TC Panta Rhei Limbricht
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Resultaat Rabo Clubkas Campagne
Dit voorjaar werd weer de Rabo Clubkas campagne gehouden. Alle leden van de Rabo Westelijke
Mijnstreek mochten elk vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete verenigingen. Maximaal twee
stemmen per verenigingen, hierdoor kunnen heel wat verenigingen blij gemaakt worden.
Panta Rhei mocht €444.60 ontvangen, daarvoor
dank aan alle ‘stemmers’ en diegenen die
wellicht anderen op onze vereniging hebben
laten stemmen!

Heb jij een Rabo bankrekening en ben je nog geen lid? Meld je aan als lid (dit is gratis), geniet van de
voordelen en stem in de toekomt ook op je favoriete verenigingen.
Ernest Severens,
Penningmeester

Interne Competitie 2015
Van maandag 4 mei tot en met maandag 6 juli heeft weer de interne competitie plaats gevonden.
28 Deelnemers hadden zich ingeschreven en daarvan werden door loting 14 koppels gemaakt.
Deze hebben op 7 maandagavonden in 2 poules spannende en sportieve wedstrijden tegen elkaar
gespeeld. De weergoden waren ons dit jaar gezind; heerlijk tennisweer elke week !
De finales hebben op 6 juli plaats gevonden.
De finale wedstrijd van de nummer 1 van poule A, het koppel Martine Gans en Twan Konings ging
tegen de nummer 1 van poule B, het koppel Mia Konings en Marc Leurs. Na een spannende en leuke
wedstrijd was de uitslag 8 – 4 voor Mia en Marc. Na de huldiging van de kampioenen vond er nog
een gezellige nazit plaats op het terras van ons tennispark.
Monique Ewalds
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Panta Rhei Open 2015
We kunnen terugkijken op een geslaagd Panta Rhei Open 2015 toernooi. Met 129 inschrijvingen,
weer 10 meer dan vorig jaar, hadden we een goed deelnemersveld. Rond de 50 leden van Panta
Rhei namen deel en verder hadden we deelnemers van vele verenigingen uit de buurt. Panta Rhei
Open had een sterk deelnemersveld in de heren 4 waar prachtige wedstrijden zijn gespeeld. Ook in
de lagere categorieën zijn er vele mooie wedstrijden gespeeld. De week is verlopen in een
uitstekende sfeer, waarbij sportiviteit en gezelligheid troef waren. Het weer werkte mee. Afgezien
van de maandagavond die we afgerond hebben in de tennishal in Susteren, zijn alle andere
wedstrijden onder prima omstandigheden gespeeld. Je kunt het verloop van de week nalezen op
onze website waar ook veel foto`s zijn geplaatst Panta Rhei Open 2015
(http://www.tcpantarhei.nl/nieuw/index.php/inschrijven/toernooien)
Het toernooi werd afgesloten met een barbecue en tombola op een zonnige zondagmiddag.

In de heren enkel wint Hans Martens van Bjorn Lejeune. De hoogste categorie met een Panta Rhei
finalist was HE5, met Kenny die helaas de meerdere moest erkennen in Stan Kwakkenaat.
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Kidstennis
Zondagmorgen 12 juli heeft alweer de laatste kidstennis dag van de
Worldtour plaatsgevonden. Doordat er veel kinderen 2 augustus met
vakantie zijn is deze tennis dag naar voren gehaald.
De kinderen van TC Keerweide, TC Oriënt en LTC Rackets (Schinnen) waren bij TC Panta Rhei te gast.
Tussen de ranja en de zelf gemaakte fruit spiezen door, werden er 32 leuke wedstrijden gespeeld
met oranje ballen op ¾ veld. LTC Schinnen is uiteindelijke de sterkste van de 4. TC Panta Rhei is
eervol 4de geworden.

High Tea
Zondag middag hebben er 24 kinderen en ouders meegedaan aan de High Tea tennismiddag. Marc
Vereecken deelde de wedstrijden in zodat er op gelijk niveau tegen en met elkaar getennist kon
worden. Tussendoor werd er genoten van zelf meegebrachte muffins, wafels, fruit, chocolade
fontein, brownies, milkshakes en andere lekkernijen.
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Wintertrainingen
Hoewel het volop zomer is en de temperaturen soms erg hoog oplopen zijn de voorbereidingen voor
de winterperiode in volle gang. Binnenkort ontvangen meer informatie over de wintertrainingen.
Jullie ontvangen dan een mail en zal er meer informatie op de website worden geplaatst. Inschrijven
kan dan weer via onze website.
Ernest Severens,
Technische Commissie

Voor allemaal:
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