
  

  

  

 

Beste tennisleden, 

In de vorige nieuwsbrief is gevraagd of u wilde opgeven of u wel of niet 

geïnteresseerd bent in deelname aan clubactiviteiten. 

Ondanks het feit dat veel leden niet hebben gereageerd heeft het aantal 

positieve reacties het bestuur doen besluiten door te gaan met het organiseren 

van activiteiten. Maar ook als u niet hebt gereageerd bent u toch van harte 

welkom. Een aantal leden heeft ook één of meerdere suggesties gedaan. 

Hier gaat de activiteitencommissie mee aan de slag. 

Onze eerstvolgende activiteit is het LateSummerTennisEvent op zondag 26 

september van 13:00 uur tot 17:00 uur. U kunt zich aanmelden 

via activiteiten@tvwierden.nl of binnenkort door in te tekenen op het 

aanmeldingsformulier in de kantine. De poster volgt nog. 

Voor de actuele activiteitenkalender verwijzen we u naar onze website . 

  
 

Toernooi zomerpasleden. 

Op vrijdag 10 september 19:00uur staat er een 

afsluitingstoernooi voor de zomerpasleden 

gepland. Zij hebben allen een uitnodiging 

gekregen en we hopen dat de opkomst groot 

mag zijn. 
 



 

 

Opening sporthal 

Vanaf maandag 16 augustus is het Tenniscentrum Approach weer beperkt 

geopend. Alleen de kantine en de kleedruimtes zijn dan weer toegankelijk. Voor 

de actuele openingstijden kunt u onze website raadplegen of de poster bij de 

kantine.  

De verbouwing is nog in volle gang. De foto geeft een impressie van de nieuwe 

vloeren op de banen 1 t/m 4. De tapijtvloeren zijn vervangen door 4 laags 

kunststofvloeren. Er komt meer doorkijk naar de banen 1 en 2 waar de netten 

nu al hangen. De banen 5 en 6 worden op dit moment omgebouwd tot 4 

padelbanen. De ledverlichting moet nog worden geïnstalleerd en de heather op 

baan 1/2 wordt vernieuwd. Het geheel zal medio september gereed zijn. 
 

De KNLTB competities gaan weer starten op 12 

september. Er doen 2 senioren teams en 3 

jeugdteams aan mee. Voor uitslagen en standen 

zie onze website competities 2021 
 

 

Als een reminder geven we nog even de datum van onze Algemene 

Ledenvergadering, welke wordt gehouden op maandag 4 oktober. Zet deze 



 

alvast in uw agenda want er worden best belangrijke onderwerpen 

besproken. Definitieve uitnodiging volgt t.z.t. 

 

 

Namens het bestuur van TV Wierden 

Leo Braakhuis, secretaris. 
  

 


