
Bassie Dongen gaat NIET kamperen😥  
Helaas zijn we van de week gebeld door de organisatie van Bassie Dongen dat het 
kamp helaas geen doorgang kan vinden. Ze denken er ook over om het toernooi niet 
door te laten gaan. 

Maar Bas-ta gaat wel kamperen! 
Oh wat was dat even een tegenvaller, maar we willen jullie natuurlijk niet teleurstellen dus zijn we als 
een malle gaan zoeken naar een leuk jeugdtoernooi in dezelfde week uiteraard, want daar is rekening 
mee gehouden met de vakanties van het hele gezin. 

En het is gelukt! We gaan naar Roosendaal. Daar is een jeugdtoernooi en op een steenworp afstand 
hebben we een leuke camping gevonden waar we mogen komen met zijn allen! Hoe gaaf is dat! 

Als hier vragen of er zijn andere vragen kunt u altijd contact opnemen met trainer Michel of trainer 
Bastiaan. 
Dit verraad al een beetje welke trainers er in elk geval de hele week aanwezig zullen.          
Inderdaad trainer Michel van Veen (06-25222854) en Bastiaan de Paauw (06-53241359). 
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Nieuwsbrief Tentenkamp 
2 t/m 8 augustus 2021

Maandag 
We verzamelen met 
zijn allen bij TV TIOS, 
te Sleeuwijk. Vandaar 

vertrekken we naar 
Roosendaal om daar 
ons kamp op te slaan. 

En de omgeving te 
verkennen .

1
Dinsdag /woensdag 
Na het ontbijt gaan 

we trainen en 
worden er uiteraard 
wedstrijden in het 
toernooi gespeeld. 
Na het eten is er de 

mogelijkheid om 
mee te doen  met 

sport en spel. 
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Donderdag / vrijdag 
Na het ontbijt gaan 

we trainen en 
worden er uiteraard 
wedstrijden in het 
toernooi gespeeld. 
Na het eten is er de 

mogelijkheid om 
mee te doen  met 

sport en spel. 
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Zaterdag/zondag 
Alweer de laatste 

dagen van het kamp! 
En dan is het tijd voor 

de finales en de 
tenten weer in te 

pakken 
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Wat extra informatie: 
Het toernooi is bij TV Roosendaal - President 
Kennedylaan 1 4707 AT Roosendaal. 

De camping waar we heen gaan is: Camping 
Zonneland - Turfvaartsestraat 4-6 - 4709 PB 
Nispen Roosendaal 
Er is ook een zwembad bij de camping dus 
vergeet ook je zwemkleding niet!  
En tegenwoordig niet geheel onbelangrijk er is 
Wifi (80-100% dekking) 
Er is een tafeltennistafel, ook altijd leuk! 
Speeltuin en multisportveld. 

Helaas geen kampeermogelijkheden op het 
tennispark, maar deze camping ziet er goed uit 
en ligt op slechts 2,5 kilometer uit elkaar. 

Deze week wordt er bij op het park bij TV 
Roosendaal niet alleen een jeugdtoernooi 
gehouden, maar ook een toernooi voor de 
volwassenen en een padeltoernooi, dus er is 
altijd een leuk potje te zien. 

Wij hopen dat iedereen blij is met het 
alternatief wat we hebben gevonden zodat we 
met elkaar er toch een super toffe week van 
kunnen maken. 

Team Bas-ta kijkt er naar uit om met jullie 
weer een week te kunnen tennissen en lol te 
kunnen maken. 

Als er nog vragen zijn schroom niet om 
contact met ons op te nemen! 

Groet Team Bas-ta
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