
 

NIEUWSBRIEF 
 

FEBRUARI 2023 

 

Beste leden van TV Wierden, 

De eerste nieuwsbrief van 2023.  

In deze nieuwsbrief onder andere aandacht voor de mensen achter de 

vereniging, de openbare ledenvergadering en het digitale afhangbord. Er 

staan ook weer leuke activiteiten op de kalender.  

Veel leesplezier! 

 

 

NIEUWS UIT DE VERENIGING 

LEDENVERGADERING D.D. 13 MAART 2023 

Komende algemene ledenvergadering gaan we afscheid nemen van secretaris Leo Braakhuis 

en penningmeester Alex Meier. Zij hebben onze vereniging de afgelopen jaren geleid door 

een turbulente periode. Gezamenlijk hebben zij zich verdienstelijk gemaakt bij het opstellen 

van de belangrijke samenwerkingsovereenkomst met Tennisorganisatie Approach. Daarbij 

altijd de eigen identiteit van onze vereniging goed in het oog houdend en de belangen van de 

leden altijd optimaal vertegenwoordigend. Het nieuwe bestuur kan straks met een gerust 

gevoel aan de slag, wetend dat er een goed basisdocument ligt waar Alex en Leo zich sterk 

voor hebben gemaakt.      

Behalve dat we afscheid nemen van Alex en Leo en een nieuw bestuur gaan kiezen is er nog 

een reden om de komende ALV op 13 maart te bezoeken. We staan namelijk op een digitaal 

keerpunt bij onze tennisvereniging.                                                                                                                                                 

Vanaf 1 april 2023 gaan we de buitenbanen reserveren via de KNLTB-clubapp. Deze moet je 

installeren op je mobiel en vervolgens kun je dan inloggen met je KNLTB-nummer. Achter 

de schermen wordt momenteel druk gewerkt aan de inrichting van de app.                               

Wil je meer weten, kom naar de a.s. ledenvergadering. op 13 maart a.s. Daar krijg je 

uitgebreide uitleg over alle mogelijkheden van de club-app en antwoord op al je vragen. 

 

 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/141324643@N05/26722240704
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


 

 

 

FINANCIELE- EN LEDENADMINISTRATIE  

Per 1 januari 2023 is onze ledenadministratie verhuisd naar het kantoor van Approach. Als 

aanspreekpunt voor de administratie van TV Wierden fungeert vanaf 1 januari 2023 Yvonne 

ter Elst. Zij is bereikbaar op maandag t/m woensdag van 08.30 tot 16.00 uur. Telefoon: 053-

4315350.  Aan- en afmelding van het lidmaatschap dient plaats te vinden via emailadres:  

info@approachtennis.nl. 

 

JESPER HONDEVELD 

Hallo allemaal, 

Ik stel mij graag aan jullie voor. Mijn naam is Jesper Hondeveld, ben 26 jaar en woon in 

Markelo. 

Ik tennis al vanaf jonge leeftijd bij tennisvereniging MTV’65 in Markelo. Hier ben ik 

opgegroeid en heb ik het spelletje leren kennen. Ik sta regelmatig op de tennisbaan om vrij te 

spelen maar ook doe ik jaarlijks mee aan de voorjaarscompetitie, FTO en speel ik af en toe 

een toernooi in de omgeving. Naast het 

tennissen ben ik al langere tijd actief als 

vrijwilliger voor de vereniging in het 

bestuur als voorzitter van de 

jeugdcommissie en ben ik toernooileider 

voor het jaarlijkse Markelo Open.  

In 2021-2022 heb ik in de opleiding 

gevolgd tot KNLTB Tennisleraar A. Deze 

opleiding heb ik met veel plezier gevolgd 

bij Robin Schildwacht hier in Wierden. 

Inmiddels ben ik als parttime tennisleraar 

actief, naast tennisleraar werk ik ook op het examenbureau bij ROC Aventus in Apeldoorn 

en Deventer. Deze combinatie bevalt mij erg goed.  

Het afgelopen winterseizoen heb ik op de donderdag 2 jeugdgroepen mogen leren kennen 

en lesgegeven in de tennishal. Ik kijk er naar uit om komend zomerseizoen ook een bijdrage 

te leveren en samen met Robin de tennislessen voor T.V. Wierden te kunnen verzorgen. Ik 

zie jullie dan ook graag op het tennispark! 

Met sportieve groet, 

Jesper Hondeveld 

 

mailto:info@approachtennis.nl


 

 

 

COMPETITIE 

 

VOORJAARS COMPETITIE 

Over een paar weken start de landelijke KNLTB competitie weer. Helaas is de inschrijving 

hiervoor minimaal. Er spelen 3 teams in deze competitie: Herenteam op de vrijdag avond, 

Damesteam op de woensdagavond en één jeugdteam op de zondag.  

We hopen dat er in de toekomst weer meer teams zich gaan inschrijven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITEITEN 

SNERT TOERNOOI 

Helaas kan het snert toernooi niet doorgaan vanwege te weinig aanmeldingen.  

Hopelijk tot de volgende keer! 

 

 

24 MAART OPENDAG / OPEN TOERNOOI 

24 maart houden wij ons Openingstoernooi. Deze zal tegelijk plaatsvinden met de opendag 

die wij als tennisvereniging houden. Dit belooft een mooie dag te worden voor jong en oud 

en zullen er verschillende activiteiten zijn.  

 

Zie flyer in deze nieuwsbrief. 

 

https://maken.wikiwijs.nl/167960/E_learning__Werken_aan_deskundigheid___nieuwe_medewerker_begeleiden_
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


 

 

 

SCHOOLTENNIS 

Na drie jaar afwezigheid door corona gaan we weer vol voor de Wierdense Schooltennis 

Kampioenschappen! 

Inmiddels zijn alle aanmeldingen binnen en 5 basisscholen in Wierden doen mee; te weten: 

het Galjoen, de Widerode, de Morgenster, het Laar en Sjaloomschool. 

In totaal gaan 400 kinderen vanaf 7 maart kennis maken met tennis. De bedoeling is dat door 

het erg laagdrempelig te houden er kinderen mee 

gaan doen aan de afsluitende kampioenschappen op 

woensdag 22 maart. Het beste schoolteam wint de 

grote wisselbeker. 

Uiteraard krijgen de kinderen een flyer mee om 

kennis te gaan maken met tennisles op onze club; de 

zogenaamde zomerpas. Voor slecht 40 euro krijgen 

ze 5 tennislessen en een pas om in de zomer gratis te tennissen. 

Jesper en Robin gaan 2 weken vol overgave aan het werk! 

 

MEET AND PLAY ON FRIDAY 

 “Je weekend begint op vrijdagavond bij je tennisclub” 

Met deze slogan willen we jullie verleiden om eens wat vaker op vrijdagavond naar de club te 

komen. Vorig jaar juli zijn we voorzichtig begonnen met een try-out, waarbij je 1 x per 

maand op vrijdagavond  gratis kon tennissen en padellen. Onder het motto “Meet & Play on 

Friday”.  

  



 

 

 

Het zal nog best een tijdje duren voordat deze activiteit helemaal ingeburgerd is, maar we 

blijven stug volhouden. Het grote voordeel van de vrije vrijdagavond is dat je zonder 

afspraak zo kunt meedoen.  

Het ook mogelijk om bijvoorbeeld je buren of familie eens uit te nodigen om gezellig een 

balletje te komen slaan of ze te laten kennismaken met padel. Je meld je ter plaatse aan en je 

krijgt te horen welke speelmogelijkheden er zijn. Tennis- en padelrackets zijn beschikbaar.                                                                                      

Onder het motto “vol is vol” vinden de “Meet & Play on Friday”-avonden vanaf 18.30 uur 

plaats op de volgende data in 2023 :               

17 en 31 maart  

 

DE ACTIVITEITEN COMMISSIE  

Hoi, ik ben Aniek Polman, ben 33 jaar en woon met mijn man, zoon en 2 

berner sennerhonden op een boerderij in Wierden. Ik ben werkzaam bij een 

plasticrecycling bedrijf in Enschede. Hier verzorg ik de inkoop, verkoop, 

transport en financiële administratie. In mijn vrije tijd ben ik graag actief en 

tennis ik ook. Op dit moment ben ik zwanger van een dochter en moet ik 

tennissen helaas even laten, maar dit pak ik zeker aankomend winterseizoen 

weer op. Sinds vorig jaar ben ik met plezier actief in de activiteitencommissie. 

Samen met Marjolijn ben ik het aanspreekpunt voor toernooien voor senioren. 

 

 

Hoi, ik ben Marjolijn Jansen-Storm, ben 27 jaar en woon met mijn man en onze lieve hond in 

Wierden. Ik ben werkzaam als verpleegkundige in het Medisch Spectrum Twente  in 

Enschede. Op de longafdeling met als specialisme oncologie.  

In mijn vrije tijd ben ik graag op pad met mijn hond, en houdt ik van 

sporten, waarvan ook tennis. Sinds vorig jaar ben ik met plezier actief 

in de activiteitencommissie om dit samen met Aniek een nieuw leven 

in te blazen. Samen met Aniek ben ik het aanspreekpunt voor de 

activiteiten/toernooien voor de senioren (18+).  

Hopelijk tot snel!       

 

 

 



 

 

 

Hallo, Ik ben Chantal Nijmeijer 44 jaar en woonachtig in Wierden met mijn man en 3 

kinderen. 

Sinds een paar jaar maak ik deel uit van de activiteitencommissie. 

Momenteel neem ik de jeugdactiviteiten voor mijn rekening. We hebben 

net een leuk schaatsuitje achter de rug met enthousiaste kinderen, en er 

staan voor dit jaar nog veel meer leuke dingen op de planning. 

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als verpleegkundige op de afdeling 

neurologie van het ZGT. Daarnaast ben ik bezig met de opleiding neuro verpleegkundige. 

Ik hoop jullie allemaal veel tegen te komen op de tennisbaan bij alle leuke activiteiten. 

 

Hallo, ik ben Renate Koopmans en wij wonen in Nijverdal. Ik ben waarschijnlijk 

het minst zichtbare lid van de activiteiten commissie. Door de andere sport van 

mijn zoon Temmo ben ik veel in het buitenland en probeer ik vooral achter de 

schermen de vereniging te ondersteunen. Daarnaast hou ik de Facebook en 

Instagram pagina bij voor de vereniging en doe ik samen met Robin de opmaak 

van de nieuwsbrief. Ik zal ook werken aan ons digitale afhangbord.  

Naast deze werkzaamheden probeer ik ook op donderdag nog te tennissen en 

werk ik voor LS Systems / Access Planner en bemoei ik mij met de bedrijfsvoering, hrm en 

marketing en doe ik de marketing en communicatie voor het race team van Temmo.  

 

KALENDER 2023 

 

5 maart   Snert toernooi (senioren) 

13 maart  Algemene ledenvergadering 

24 maart  Opendag / open toernooi 

Vanaf 31 maart Voorjaars competitie 

7-22 maart  Schooltennis 

3 juni   Klimmen bij Avatarz (jeugd) 

30 juni   BBQ toernooi 

    

  



 

 


