
 

NIEUWSBRIEF 
TV WIERDEN - JULI 2022 

 

Beste leden, 

In een nieuw jasje ontvangen jullie deze nieuwsbrief zo vlak voor de zomervakantie. Het zal 

jullie niet zijn ontgaan, achter de schermen wordt er hard gewerkt om onze vereniging een 

flinke update te geven. 

Tegenwoordig zijn wij ook naast Facebook te volgen op Instagram. Naast het laatste nieuws 

vanuit de vereniging houden wij iedereen ook op de hoogte van activiteiten en ander leuke 

items.  

 

NIEUWS UIT DE VERENIGING 

ONDERHOUDSPLOEG 

Deze nieuwsbrief willen wij 

graag ook de 

onderhoudsploeg van TV 

Wierden noemen. Zonder deze 

hard werkende mannen zou 

ons park er niet zo mooi bij 

liggen als nu.  

Elke dinsdag zijn zij te vinden op ons park voor het wekelijkse 

onderhoud. Groot onderhoud in het voorjaar en het park klaar 

maken voor de winter. Een groot compliment en grote dank aan 

Gerrit-Jan Zweers, Fred Witzand, Ruud Bos, Judy Mulder Hans 

Frölich, Herman Ardesch en Tieme Boers! 

 

KNLTB AFHANGBORD –  CLUB APP 

2023 is het laatste jaar dat de huidige fysieke ledenpas wordt 

uitgegeven door de KNLTB. Daar voor in de plaats komt er een 

digitale ledenpas.  

Daarom gaan we het digitale 

afhang bord en de Club app in de loop van 2023 

introduceren. Diverse tennisclubs om ons heen gebruiken 

deze digitale ledenpas al.  

Dit maakt het mogelijk om op afstand een baan te 

reserveren.  



 

 

 

 

Op het tennispark zal er een scherm komen te hangen in de plaats van het oude 

afhangbord. Binnen 20 seconde heb je een baan afgehangen.  

We zullen te zijner tijd een avond gaan organiseren om iedereen wegwijs te maken met deze 

app en het afhangbord. Daarnaast zullen wij jullie in de komende nieuwsbrieven hierover 

meer vertellen. 

In deze video van de KNLTB alvast een preview hoe het afhangen in zijn werk gaat 

https://vimeo.com/237071617 

Of kijk op https://centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/digitale-ledenpas/  

Hierover binnenkort meer! 

 

 

 

 

COMPETITIE 

NAJAARSCOMPETITIE  

Dit najaar vertegenwoordigen 2 teams onze 

vereniging in de Najaarscompetitie van de KNLTB. 

We hebben dames 1 en een jeugd team in Geel 

spelen.  

 

 

 

SPELREGELS RONDOM DE COMPETITIE  

Door de samenwerkingsovereenkomst is het mogelijk om bij slecht weer GRATIS uit te wijken 

naar de binnen banen. Wel belangrijk om dit tijdig aan te geven aan ons bar personeel en 

dit kan alleen als er binnen banen vrij zijn 

Wat betreft het nuttigen van etenswaren; een plakje cake of een koek vooraf is geen 

probleem. Echter het zelf meenemen van hapjes, chips, nootjes etc is niet toegestaan. In 

overleg met Approach/Robin kan je als competitie team gebruik maken van onze 

hapjesplank. De kosten hiervoor gaan €12.00 euro bedragen en er wordt dan gezorgd voor 

een goede, gevarieerde hapjesplank voor gemiddeld 8 personen.  

 

https://vimeo.com/237071617


 

 

 

ACTIVITEITEN 

BBQ TOERNOOI 

Vrijdag 8 juli vond ons bbq toernooi plaats. Dankjewel aan alle 

deelnemers en speciale dank aan de King of the Grill, Leo 

Dubbers, lekkere hapjes en salades van Jolanda en de 

wedstrijdleiding was in prima handen van Chantal. 

Al met al positieve vibe, belooft veel goeds voor de toekomst. 

De voorzitter deed in zijn openingswoordje nog een oproep 

aan leden om actief mee te doen aan verenigingsactiviteiten.  

Hou onze kalender in de gaten! Er volgen nog heel veel leuke 

activiteiten. (Ook voor de jeugd!!) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

MEET AND PLAY ON FRIDAY 

Er zijn weer nieuwe datums voor de meet and play on Friday. Deze avond is voor leden maar 

ook voor niet leden. Neem gerust introducees mee die eens een balletje willen slaan en 

misschien zo enthousiast worden en zich aanmelden bij TV Wierden.  

Gratis tennissen en padellen bij TV Wierden/Sportcentrum de Stouwe op de volgende data: 

22 JULI - 26 AUGUSTUS - 16 SEPTEMBER 

Aanmelden tussen 18.30 - 19.30 uur en gezellig de baan op tot je wordt afgelost. 

Meer weten ?  Bel 06 - 10803435  

  



 

 

 

SURPRISE TOERNOOI 9 SEPTEMBER 2022 

Als afsluiter van het seizoen 2021-2022 houden wij een Surprise toernooi… hoe deze eruit komt 

te zien is natuurlijk een “surprise”. 

Durf je het aan om je alvast op te geven…… dat kan via 

activiteiten@tvwierden.nl 

HALLOWEEN 30 OKTOBER 2022 

Zondag 30 oktober 2022 verzetten we niet alleen de klok een uur naar achter maar we gaan 

dan ook met elkaar weer de baan op.  

Dit keer met een speciaal thema. Halloween!  

Halloween is voortgekomen uit het Keltische feest Samhain. De Kelten in Ierland en Groot-

Brittannië vierden dit feest op 31 oktober op de Keltische 

variant van oudejaarsdag. Op 1 november eindigde het 

oogstseizoen en begon de winter, en daarmee het nieuwe 

jaar. 

Wat gaan we dan doen?? We verklappen niet alles maar het 

wordt donker in (een deel van) de tennishal. We gaan een potje tennissen onder 

verschillende omstandigheden.  

We willen zeker hier ook alle jeugdleden voor uitnodigen!! Jongens, meiden… dit wordt echt 

gaaf! 

Binnenkort hierover meer maar reserveer vast de datum in de agenda! 

 

TV WIERDEN TOSS 

Zoals jullie weten wordt 2 x per week ( maandagavond 

vanaf 19.00 uur en donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 

uur) een toss georganiseerd door en voor alle leden.  

In overleg met de huidige organisatie gaan we de 

spelregels nog eens goed op de rij zetten. Het doel zal zijn 

om laagdrempelig te spelen voor alle leden ongeacht 

leeftijd, niveau of geslacht. Gezelligheid en sportiviteit 

moeten centraal staan. 

Na de vakantie gaan wij hier mee aan de slag.  

  



 

 

 

 

TOT SLOT….  

Let op de aangepaste openingstijden van Sportcentrum de Stouwe. Tot 5 september 2022 

zijn zij gesloten op: 

Iedere maandag en woensdag tussen 12:00 en 18:00 uur 

Iedere vrijdag, zaterdag en zondag na 12:30 uur 

Vanaf 1 tot en met 21 augustus zijn wij volledig gesloten 

Het tennispark (buiten) blijft de gehele zomer open. Toiletten zijn te gebruiken deze vind je 

naast baan 15.  

 

 

KALENDER 

• Vrijdag 22 juli Meet and play on Friday vanaf 19.00uur 

• 1 t/m 21 augustus De Stouwe (binnen) gesloten 

• Vrijdag 26 augustus Meet and play on Friday vanaf 19.00uur 

• Vrijdag 9 september Surprise toernooi 

• Vrijdag 16 september Meet and play on Friday vanaf 19.00uur 

• Najaarscompetitie vrijdag avond : 16, 23, 30 september en 7, 14 oktober 

• Najaarscompetitie zondagochtend jeugd : 18, 25 september en 2, 9, 16 oktober  

• Toss: iedere maandag vanaf 19.00 uur en donderdag 14.00 - 16.00 uur 

• 30 oktober Halloween Tennis toernooi 

 

 

WIJ WENSEN JULLIE EEN FIJNE ZOMERVAKANTIE ! 

 

 

 


