
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief T.C. de Wispel 
 
De herfst staat voor de deur, we hopen dat de weersomstandigheden in de komende 
maanden zodanig zijn dat er nog wel getennist kan worden. Hierbij weer even een 
nieuwsbrief met alle data en activiteiten op 
 
Slottoernooi tennisles 
Het afsluitend toernooi voor de lesgroep is op maandag 14 oktober en start om 19.45 uur.
 
Toss-avonden 
Op maandag 30 september en maandag 7 oktober vanaf 20.00 uur.  Vanaf 21 oktober willen 
we, mits de weersomstandigheden d
Dus elk lid dat zin heeft om ee
als je iets later komt is ook prima.
 
Tennis voor de jeugd 
In september hebben we op de bas
voor de jeugd van groep 3 t/m 8
Plantinga.  De clinics werden positief ontvangen. 
Als vervolg daarop worden er 
club.  We hopen hier mee jeugd enthousiast te maken voor de tennissport.
hierdoor bezet op de vrijdagmiddag van 20 september t/m 1 november tussen 14.30 
uur. We willen jullie vriendelijk
kijken?  Van harte welkom! 
 
4-Dorpentoernooien 
De zomertoernooien zijn weer ten einde.  Mogelijk organiseren we in november nog een 
toernooi in Terwispel maar daar over zijn we nog in overleg met de besturen va
dorpen. Zodra daar duidelijkheid over is zullen we dat laten weten. 
wintertennis in de Veneboerhal alweer bekend:  
Zaterdag 11 januari van 14.00 
Zaterdag22 februari van 14.00 
Zaterdag14 maart van 19.00 –

Snerttoernooi/ bitterballentoernooi
Het onderlinge snerttoernooi 
een groot aantal van de leden op die datum verhinderd is. We hebben 
besloten om het te verplaatsen naar maandagavond 4 november
later komen is prima. Na afloop is er een drankje en een portie bitterballen in het dorpshuis
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De herfst staat voor de deur, we hopen dat de weersomstandigheden in de komende 
maanden zodanig zijn dat er nog wel getennist kan worden. Hierbij weer even een 
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bitterballentoernooi 
Het onderlinge snerttoernooi was gepland op zondagmiddag 3 november. 
een groot aantal van de leden op die datum verhinderd is. We hebben om die reden 
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Vanuit het bestuur: 
Het afgelopen jaar is het bestuur aangevuld geweest met Houkje van Randen, Mirrian Otten 
en Arjen Post. Als een soort van werkgroep zijn er de nodige werkzaamheden verricht en 
daar waren we erg blij mee.  Nu heeft Mirrian aangegeven er mee te willen stoppen 
vanwege studie.  Houkje wil wel plaats nemen in het bestuur en Arjen is beschikbaar bij 
specifieke taken.  Mirrian alvast heel erg bedankt! 
 
Ledenvergadering 
Tot nu toe hebben we steeds begin november onze ledenvergadering gehouden, dit in 
samenwerking met de badmintonclub.  Dit jaar willen we dit gezamenlijk gaan doen met de 
gehele svWispolia.  Deze ledenvergadering is gepland op woensdag 13 november om 20.00 
uur in het dorpshuis en hierbij willen we jullie alvast van harte voor uitnodigen. 
 
Winterabonnement 
In de winter kan er ook worden getennist op de banen zolang er geen sneeuw ligt of het 
heeft gevroren.  Voor geïnteresseerde niet-leden is er een winterabonnement dat geldig is 
van 1 november t/m 31 maart. De kosten zijn € 50,- p/p.  Zegt het voort! 
 


