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Van de redactie:
Voor u ligt alweer de eerste uitgave van 2016.
Na een zeer roerig 2015 kijken we nu met veel plezier uit naar het komende tennisseizoen. Zoals u verderop in de
nieuwsbrief kunt lezen hebben de diverse commissies weer allerlei activiteiten ontplooid waaronder zelfs een
heus stratentoernooi. Ook kunnen de competitieteams hun tegenstanders eindelijk weer in ons eigen clubhuis
ontvangen.
Verder zijn er diverse mutaties geweest in het bestuur en andere commissies. Penningmeester Henk Vaanholt en
secretaris Natasja Geerdink als ook Ria Gritter (ledenadministratie) hebben hun functie neergelegd. Voor Henk
Vaanholt is Judith Mulder benoemd (zij stelt zich verderop in de nieuwsbrief aan u voor) maar op het moment van
dit schrijven is de functie van Natasja nog niet ingevuld! Voor Ria Gritter is Mirjam van Erkelens benoemd.
In de zakenwereld wordt vaak geklaagd dat er te weinig vrouwen in de top zitten. Bij Beukersweide heeft men
wat dat betreft niets te klagen. We hebben al jaren een vrouwelijke voorzitster, en nu dus ook een nieuwe
penningmeesteres. Ook de ledenadministratie wordt weer door een vrouw “bemand”. Mirjam van Erkelens is al
een oud gediende en heeft vroeger al in diverse commissies gezeten en nu doet zij dus de ledenadministratie. De
Technische commissie heeft er dit jaar zelf vier dames er bij gekregen. Margriet van Loevezijn, Laura Hofman,
Arlette Getkate en Carine van Wijnstra, allen van harte welkom.
De knltb ledenpas is nu nog belangrijker voor ons dan die al was. Zonder dit document heeft u geen toegang meer
tot ons park. Ook voor het digitaal afhangen en, zoals u verder in het verslag van de ABC kunt lezen, voor de
planning van de bardiensten bent u afhankelijk van een geldig pasje. De spelerspas van 2015 is vanaf 1 april 2016
niet meer geldig en daarmee is de toegang tot ons park en het afhangen via het digitale afhangbord niet meer
mogelijk. Dus zorg dat u voor 1 april in bezit bent van uw spelerspas. Zorg daarom dat u de contributie tijdig
betaalt en dat u uw pasje ophaalt op één van de beschikbare datums:
dinsdag 22 maart 2016 van 19.00 – 21.00 uur
zaterdag 26 maart 2016 van 10.00 – 12.00 uur
Kijk voor actueel nieuws regelmatig even op onze website www.beukersweide.nl.
Verder wens ik u veel lees plezier met deze nieuwe nieuwsbrief. Mocht u suggesties voor de nieuwsbrieven
hebben dan hoor ik dat heel graag. Stuur dan een mailtje naar webmaster@beukersweide.nl
Henk Meijer
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Van de voorzitter:
Beste mensen.
Op woensdag 6 januari jl. hebben wij onze Algemene Ledenvergadering gehouden. Op de goedbezochte
vergadering heeft Henk Vaanholt tekst en uitleg gegeven over onze goede financiële positie. U hebt in de agenda
kunnen lezen van welke commissieleden wij afscheid hebben genomen en welke leden daarvoor teruggekomen
zijn.
Zoals al eerder aangekondigd hebben we van 3 bestuursleden, na jaren in het bestuur te hebben gezeten,
afscheid genomen: Ria Gritter, Natasja Geerdink en Henk Vaanholt. Ik ga deze mensen ontzettend missen, we
hebben vele jaren met veel plezier samengewerkt en vormden een goed team. Nogmaals heel hartelijk bedankt
voor de fijne jaren! Mirjam van Erkelens gaat de ledenadministratie doen en per 1 februari heeft Judith Mulder
het penningmeesterschap van Henk overgenomen. Hartelijk welkom in ons bestuur, ik weet zeker dat ook wij
samen een fijne tijd tegemoet gaan. De vacature voor secretaris is nog niet opgevuld, maar dat gaat op korte
termijn ook gebeuren.
Op de Algemene Ledenvergadering had Henk al aangegeven dat wij een bedrag van 5000 euro tegemoet kunnen
zien van de RABO bank. Tijdens een gezellige bijeenkomst kregen wij een cheque uitgereikt, het geld is bedoeld
voor het stimuleren van jeugdactiviteiten en voor de aanschaf van een speeltoestel. RABO bank, heel hartelijk
bedankt!
Helaas heeft onze trainster Griet Spits aangegeven te stoppen per 1 april, gelukkig hebben we daar een goede
opvolger voor gevonden in de persoon van Thomas Gebben. Griet, heel hartelijk bedankt en succes gewenst,
Thomas, hartelijk welkom!
Ook dit jaar is de factuur voor de contributie van 2016 per mail verzonden. Verderop in deze nieuwsbrief wordt
daar meer informatie over gegeven.
Droevig nieuws: op 16 februari is ons lid Dick Gerritsen na een kortstondige ziekte overleden. Het blijkt dat een
aantal leden ernstig ziek is, bij deze wens ik al die leden heel veel sterkte toe.
Zoals een aantal van jullie wel weten, ben ik 3 weken geleden aan mijn voet geopereerd. Ik mocht hem eerst niet
belasten, dus kon niet lopen, maar nu heb ik nieuw gips gekregen en mag voorzichtig weer gaan lopen. Als alles
goed gaat mag dat gips er over 4 weken vanaf en wordt de pin dan uit mijn teen gehaald. Competitie spelen zit er
niet in dit seizoen, maar ik heb natuurlijk alle tijd om bij jullie te komen kijken.
Het seizoen voor de Koale Neuzen, jokeraars, klaverjassers en bridgers zit er bijna op. De uitslagen zijn te lezen op
onze website www.beukersweide.nl Zo zie je dat er ook deze winter veel gedaan is bij Beukersweide. Er wordt
ook nog driftig getennist, zeker op de maandag- en vrijdagochtend, fijn dat zoveel senioren zich zo goed
vermaken bij onze club.
De Technische commissie is heel hard aan het werk, veel activiteiten staan op het programma. Jeugd
schooltennis, Open dag, Open Lageveld toernooi, clubkampioenschappen, buurttennistoernooi, Oud Kind
toernooi. Ook de Pret en Plezier Commissie heeft weer voorbereidingen getroffen voor het Openingstoernooi.
Kijk op onze activiteiten kalender wat er zoal te doen is!!!!
Begin april start de voorjaarscompetitie. Ik wens alle deelnemers heel veel succes toe, ik hoop dat het weer een
beetje meewerkt, zodat wij, heerlijk zittend op ons mooie terras, kunnen genieten van spannende wedstrijden.
Als laatste het volgende: het schijnt regelmatig voor te komen dat er een voetbal van onze buren Juventa ’12 op
onze tennisbanen terecht komt. Mocht je een voetbal aantreffen, leg hem dan in de hal bij de kapstokken. Een
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bestuurslid van Juventa heeft een pasje van ons park en kan daar dan de bal weer terug vinden. Bij voorbaat
hartelijk dank.
We staan aan het begin van ons eerste complete tennisseizoen op ons nieuwe park. Ik wens elk lid van
Beukersweide een heel gezellig en sportief tennisjaar toe.
Met vriendelijk groeten,
Els Al, voorzitter.

Nog steeds gezocht: Secretaris (wie durft??)
Reserveer in uw agenda:
<Dinsdag 22 maart en zaterdag 26 maart: pasjes afhalen >

Beste leden.
Het afgelopen jaar heb ik met plezier namens Beukersweide in de werkgroep aangepast sporten Wierden
gezeten. Daar ik nu gestopt ben met de bestuurstaken wil ik ook mijn plek in de werkgroep overdragen. Wie heeft
er belangstelling?
Het is de bedoeling dat er 1x per jaar een sportdag aangepast sporten( voor mensen met een beperking)
georganiseerd wordt en daarvoor zijn er een aantal vergaderingen per jaar. In de werkgroep zitten leden van
Juventa, blauwzwart, tv Wierden, de gymnastiek verenging, een medewerker van de Welle en van stichting De
Klup en dus ook Beukersweide.
Voor meer informatie bel of mail gerust. Telefoon: 575950 mailadres: frankgeerdink@gmail.com
Graag hoor ik van u.
Groetjes Natasja Geerdink.
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EVEN VOORSTELLEN:
Ik ben Judith Mulder (39 jaar) en sinds kort de nieuwe penningmeester van WTC
Beukersweide.
Dank jullie dat ik deze taak mag gaan doen. Ik ben tenslotte nog maar 2 jaar lid van de
vereniging. Tot nu toe was het door allerlei omstandigheden nog niet echt gelukt om de
vereniging goed te leren kennen. Dat moet met deze taak vast gaan lukken!
Ik ben geboren en getogen in Nijverdal en heb tot mijn 18e bij TC Nijverdal getennist.
Daarna ben ik in Nijmegen gaan studeren en is er van tennissen niet veel meer terecht
gekomen.
2 jaar geleden hebben mijn man Eric (geboren in Enter) en ik besloten weer terug te gaan naar Twente. Een goede
reden om weer te gaan tennissen!
Dit jaar zal ik voor het eerst weer meedoen met de voorjaarscompetitie, dat lijkt me erg leuk.
Ik werk nu op de spoedeisende hulp van het ZGT (met name Almelo) en woon (een beetje) buitenaf niet ver van
het mooie nieuwe tennispark.
Ik wil Henk Vaanholt bedanken voor de perfecte administratie die hij overdraagt en de goede instructie die
daarbij hoorde! Ik ga mijn best doen om het ook zo goed voort te zetten.

Per 01-01-2016 is Mirjam van Erkelens onze nieuwe ledenadministrateur. Mirjam is al 32
lid van WTC Beukersweide en heeft zich in het verleden ook al sterk gemaakt voor de
technische commissie binnen onze club.
Naast haar man bestaat haar gezin uit 3 jongens. Ze werkt bij Wemekamp groothandel in
Den Ham en doet daar de financiële administratie.
Wij wensen Mirjam natuurlijk veel succes.

Ferrie de Roo
Sinds twee jaar lid van deze leuke tennis vereniging en nu al gestrikt voor het ABC team.
Ik hoop dit jaar 50 te worden en ben vader van een zoon en een dochter en tevens
partner van een leuke dame.
Geboren in Almelo woon ik nu toch al weer een geruime tijd in dit mooie dorp.
Als oud prins carnaval en door het voetballen bij Juventa 12 ben ik voor velen geen
onbekende, maar voor de lezers onder u die mij nog niet kennen... ik ben inderdaad de
zoon van Ria die toch al weer geruime tijd lid is van deze vereniging.
Als nieuw lid van het ABC team zal ik mij daar waar nodig is inzetten voor de vereniging, omdat in mijn ogen je als
lid van een club ook enige verplichtingen hebt.
Ik wens iedereen alvast een mooi zomer seizoen toe en zie jullie dan wel op de baan of aan de bar!
Met sportgroet, Ferrie de Roo
Ps. Nog maatwerk (buiten)kussens nodig of een terraszeil....
Bel de Roo...Hij is er zo!
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Openingstoernooi
Op zondag 20 maart houden wij weer ons jaarlijks openingstoernooi. Vorig jaar hadden wij een volle bezetting
met 48 deelnemers. Om 9.00 uur is de kantine open, wij starten om 10.00 uur met tennissen en om 14.00 uur is
de prijsuitreiking.
Er zijn nog een enkele plaatsen beschikbaar maar vol is vol!
Wacht niet te lang met inschrijven en geef je op voor 14 maart 2016. Stuur een e-mail met naam tel.nr en
speelsterkte naar:
ppc@beukersweide.nl
Wij gaan weer op speelsterkte indelen dus worden het mooie wedstrijden. Ook hebben wij weer wat leuke
prijsjes maar het aller belangrijkste zijn natuurlijk leuke sportieve wedstrijden en niet te vergeten de gezellige
sfeer.

ING projectenfonds
Beukersweide is samen met 4 anderen geselecteerd om in aanmerking te komen voor
een financieel duwtje in de rug.
Hiervoor heeft Henk Vaanholt het project Jeugdtennis Ontwikkeling aangemeld. Het
bedrag voor dit project kan oplopen tot €5.000,-!!
De stembussen zijn open, iedereen (ook zonder ING-rekening) kan een stem
uitbrengen.
Op 19 maart is de uitslag bekend, stem dus snel op www.ing.nl/stemnederlandvooruit
Willen jullie dit eventueel ook verspreiden onder vrienden/familie/bekenden/ e.d. met
het verzoek een stem uit te brengen.
Natuurlijk het liefst op WTC Beukersweide.
Het zou opnieuw een mooie financiële impuls zijn voor onze vereniging.
Alvast dank voor uw stem.
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Op de jaarvergadering heb ik jullie de nieuwe bardienstplanning gepresenteerd. Niet meer analoog, zoals we
voorheen deden, maar digitaal met een inlog van de KNLTB. Voor ons als ABC ook een nieuwe stap, een nieuwe
stap die het voor ons allemaal wat makkelijker moet maken. De grootste winst wordt behaald dat leden zelf een
datum kunnen plannen wanneer zij bardienst willen draaien. En deze bardiensten zijn nodig om ons tennispark
aantrekkelijk te maken en te houden voor ons allemaal.
Voor het inplannen van de bardiensten zijn KNLTB inloggegevens nodig. Deze zijn in het bezit van de
ledenadministratie. Als bestuur hebben we ervoor gekozen om tijdens de labeluitreiking (22 & 26 maart) deze
inlogcodes aan een ieder te verstrekken. Als ABC zullen wij dan ook aanwezig zijn om gelijk te helpen met het
inplannen van de bardienst. Vanaf dat moment kun je dus ook vanuit huis inloggen.
Met de verhuizing naar ons nieuwe park hebben we ook onze Horecavergunning moeten vernieuwen. Onderdeel
van de nieuwe Horecavergunning is dat barvrijwilligers in het bezit moeten zijn van het certificaat “Instructie
Verantwoord Alcohol Schenken”. Dit certificaat is online te halen door naar de volgende site te gaan:
www.nocnsf.nl/iva Hier staat de nodige informatie wat je allemaal moet weten, en kun je de test doen die nodig
is voor het behalen van het certificaat. Wanneer mijn naam en e-mailadres (Rogier.Lagcher@Gmail.com) wordt
opgegeven bij barverantwoordelijke, krijg ik automatisch bericht dat het certificaat met succes is behaald, en
wordt het certificaat digitaal aan mij opgestuurd. De test bestaat uit 20 multiplechoice vragen, waarvan er 16
goed beantwoord moeten zijn. Tip mijnerzijds: neem er wel eventjes de tijd voor. Het zijn op zich allemaal
logische vragen, maar zitten wel een aantal feitjes bij waar je makkelijk in kan stinken.
Zoals wellicht al bekend hebben we ook de tijden van de bardienst veranderd. We hebben ervoor gekozen om de
reguliere doordeweekse bardienst niet door één maar door twee personen te laten doen. De bar zal dan open zijn
van 20.00 uur tot 22.00 uur. Op deze manier hopen we het voor iedereen zo goed mogelijk naar de zin te maken
en kan iedereen na het tennissen weer een drankje doen in de kantine.
Ook staat de competitie weer voor de deur. Barvrijwilligers gaan hun best weer doen om iedereen van hun natje
en droogje te voorzien. Wij willen iedereen er dan ook op attenderen dat het niet is toegestaan om je eigen
drankje of hapje mee te nemen. De keuken is open, wij hebben een groot assortiment, er staan vrijwilligers achter
de bar, en de vereniging wil ook graag iets verdienen!
Wel willen we de competitieteams vragen of er behoefte is aan een schaal met hapjes om die eventueel samen
met de tegenstander op te eten. We zien dit veelvuldig bij andere verenigingen en vroegen ons af of er bij onze
teams ook behoefte aan is. Wat deze schaal moet gaan kosten, en wat we erop gaan doen hebben wij nog niet
scherp, en wil ik graag met de teams overleggen. Op de aanvoerdervergadering kom ik hier op terug.
Voor nu maar even weer genoeg. Vanaf deze plek wens ik iedereen de komende tijd veel plezier en succes op ons
park.
Namens de ABC
Rogier Lagcher
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Van de Technische Commissie.
De TC heeft zich de afgelopen wintermaanden vooral bezig gehouden met
plannen uitdenken en uitwerken m.b.t. ledenbehoud en -werving. Wij hebben
hiervoor een aantal randvoorwaarden opgesteld. Een aantal van deze
voorwaarden zijn bv. dat wij onze activiteiten meer willen opstellen voor niet
leden, mogelijkheid tot kortlopende lidmaatschappen, gastvrij zijn, clubhuis
vaker open etc.
De komende maanden staan de volgende activiteiten op de rol

Open Dag
Dit jaar houden wij onze Open Dag op zaterdag 19 maart a.s. van 13.00 uur tot 16.30 uur. Net als vorig jaar wordt
in de gemeente Wierden huis aan huis onze folder bezorgd. Dit jaar is de folder nieuw opgemaakt met mooie
foto’s van onze nieuwe park. Tijdens deze Open Dag kunnen bezoekers gebruik maken van een spectaculaire
aanbieding. Wij hopen dat van deze aanbieding veelvuldig gebruik zal worden gemaakt. Iedereen kan op deze dag
een balletje gaan slaan en kunnen een proefles krijgen van onze tennisleraar Thomas. De ABC commissie staat
klaar voor een kop koffie.
Competitie
Begin april starten we met de voorjaarscompetitie 2016. Voor Beukersweide de eerste keer op onze nieuwe park.
Vorig jaar moesten we improviseren en werden we gastvrij ontvangen bij onze buren van Juventa.
We komen dit jaar met 13 teams uit. 3x een team op de dinsdag, donderdag. Vrijdagavond 3 teams en
zaterdagmiddag idem ook drie teams. Daarnaast hebben we nog een jeugdteam groen 2 op de woensdagmiddag
kunnen samenstellen. Uiteraard hopen we op een mooie en sportieve competitie en daarna een gezellige
samenzit met onze tegenstanders. Uiteraard hebben we de bond verzocht, samen uit, samen thuis.
Binnenkort zal er nadere informatie komen voor de aanvoerderavond. Als TC wensen wij jullie een leuke en
sportieve competitie.
Stratentoernooi.
Op zondag 24 april willen wij voor het eerst een stratentoernooi gaan organiseren. De naam zegt genoeg. Elke
straat kan een team formeren met minimaal 4 personen, waarvan er maar 2 lid mogen zijn van onze vereniging.
Nadere informatie en mogelijkheid om je op te geven zal t.z.t. per mail kenbaar worden gemaakt.

Harry Embsen en Andre Dikkeschei
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Beste leden van WTC Beukersweide,
Ik denk dat ieder lid van onze mooie vereniging wel weet dat wij naast TENNIS ook
een andere sociale functie hebben naar onze leden. Wij proberen dan ook de senior
leden die wel of geen balletje meer kunnen slaan toch een mooie avond te
bezorgen met onze KAARTCLUB.
Daarom doe ik een oproep aan alle senioren om eens een kijkje te komen nemen
op donderdagavond van 19.00 uur tot 23.00 uur in ons clubgebouw om kennis te
maken met de Klaverjas en Joker club.
Wij zijn op 3 en 17 maart 2016 nog volop bezig met kaarten, twijfel niet en kom gewoon even kijken hoe gezellig
dat is. Wil je ook lid worden van de Kaartclub dan kun je dit gelijk aangeven. Kosten € 1,50 per avond incl. kopje
koffie en hapjes.
Nieuw seizoen begint in oktober 2016 t/m maart 2017, om de 2 weken gaan wij kaarten en er kunnen nog enkele
leden inschrijven. Ook niet leden kunnen meedoen maar dan moet je wel even rustend lid worden
voor 30 euro per jaar. Wij hebben op dit moment 40 leden en gaan tot maximaal 48 leden.
Voor informatie kun je mij bellen, of kom kijken op 3 of 17 maart tussen 19:00 en 23:00 uur,
Johan Braakman. Tel: 06 57327470 of mail naar: johanbraakman@msn.com
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ACTIVITEITEN KALENDER 2016
Dag

Datum

Tijd

ACTIVITEIT

Organisatie

Donderdag
Donderdag
Donderdag

14-1-2016
21-1-2016
28-1-2016

KoaleNeuzen
Kaarten Jokeren en klaverjassen
KoaleNeuzen

KNC
ALG
KNC

Donderdag
Vrijdag
Donderdag
Vrijdag
Donderdag
Donderdag

4-2-2016
5-2-2016
11-2-2016
12-2-2016
18-2-2016
25-2-2016

Kaarten Jokeren en klaverjassen
Bridgen
KoaleNeuzen
Deadline inschrijven "Activity for kids"
Kaarten Jokeren en klaverjassen
KoaleNeuzen (inhaalavond)

ALG
ALG
KNC
TC
ALG
KNC

woensdag
Vrijdag
Donderdag
Donderdag
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Zondag
Dinsdag
Vrijdag
Zaterdag

5-3-2016
4-3-2016
3-3-2016
10-3-2016
16-3-2016
17-3-2016
19-3-2016
20-3-2016
21-3-2016
25-3-2016
26-3-2016

Verschijnen Nieuwsbrief "Weidepraat"
Bridgen
Kaarten Jokeren en klaverjassen
KoaleNeuzen slotavond
Uitreiking competitiepapieren
Kaarten Jokeren en klaverjassen
Open Dag
Openingstoernooi
uitreiking pasjes clubgebouw
Noaberscup jeugd (goede vrijdag)
uitreiking pasjes clubgebouw

HM
ALG
ALG
KNC
TC
ALG
TC
PPC
TC
TC
TC

Donderdag
Maandag
Zondag

2-4-2016
4-4-2016
24-4-2016

Zaterdag
Zaterdag

4-6-2015
5-6-2015

19.30 uur
13.00 t.m. 15.00 uur
10.00 t.m. 14.00 uur
19:00 t.m. 21:00 uur
10:00 t.m. 12:00 uur

Start districtscompetitie
Start landelijke competitie
11.00 t.m. 16.00 uur Stratentoernooi

TC
TC
TC

Eindfeest / Slotavond zomercompetitie
Einde districtscompetitie

BEST
TC

Woensdag
Zondag
Maandag t/m Zondag

8-6-2016
12-6-2016
27-06 t.m. 03-07-2016

Evaluatie competitie Aanvoerdersverg.
Open Lageveld toernooi (open inschrijving),
31e 80+ dubbeltoernooi

TC
TC
80+

Vrijdag t.m. zondag
Dinsdag t.m. zondag
Dinsdag en Woensdag
Zondag
Zaterdag
Zondag

09-09 t.m. 11-09-2016
06-09 t.m. 11-09-2016
13-09 t.m. 14-09-2016
11-9-2016
17-9-2016
25-9-2016

Voorrondes jeugd clubkampioenschappen
Voorrondes clubkampioenschappen
Herhalingslessen reanimatie en AED
Finales Clubkampioenschappen senioren en junioren
Buurt tennistoernooi (medioren en senioren)
Oud Kind toernooi

TC
TC
ALG
TC
TC
TC

Zaterdag

29-10-2016
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