
 Donderdag 23 september 2021 

In dit nummer: 

 

1. Padeltrainingen 

2. LED LIGHT toernooi 

3. 500-ste lid, Thijs van de Ven 

4. Terugblik Steden Meeting 

5. Foto’s GelaenBaek 

6. Laddercompetitie, overzichten 

7. Rectificatie pannenkoeken stuk 

 

 1. Padel trainingen 

Beste leden van GTR,   

Het is voor de leden van GTR mogelijk om gedurende de wintermaanden 

padeltrainingen te krijgen op de banen van jullie park. De lessen worden 

verzorgd door een trainer van Event Serve van Bjorn Boumans. Tijdens de 

trainingen zullen alle aspecten van padel aan bod komen.  

Alle informatie en inschrijfformulier vind je op de website van Eventserve: 

Jeugd: https://www.eventserve.nl/aanmelden-jeugd-padel-

wintertraining/ 

Senioren: https://www.eventserve.nl/aanmelden-senioren-

wintertraining/ 

Eerst kies je bij 'Soort training' voor 'padeltraining' en dan kies je bij 'Locatie 

Tennistraining' voor 'Geleense Tennisvereniging Ready (GTR).' Dan scroll je 

naar onder naar het inschrijfformulier waarop je kunt aangeven voor welk 

pakket je kiest, je persoonlijke gegevens invullen en drukken op 

'Aanmelding versturen'. 

Uiterste aanmelddatum is vrijdag 24 september 2021.       

Alvast bedankt en sportieve groeten, Bjorn Boumans 

 

Activiteiten 
 

Mannen 50 plus tennis 
elke dinsdag en donderd. 

9.15-12.30 uur 
 

Laddercompetitie 

senioren 
 

Laddercompetitie-

jeugd 

 

Laddercompetitie-

padel 

 

LED Light toernooi 

Donderdag 14 okt 

19.00-22.00 uur 

 

Sinterklaasfeest 

Zondag 21 november 

 

Vrijwilligersavond 

Vrijdag 26 november 

 

Toepen Wien + Knien 

 

 

 

 

 
 



 

2. LED LIGHT toernooi 
 

 

 

3. 500-ste lid, Thijs van de Ven 

Ongeveer een maand geleden hebben we ons 500-ste lid ingeschreven: Thijs van de Ven. Inmiddels is 

dat gestegen naar 541. 

Joy Ouwehand heeft een kennismakingsgesprek met hem gehouden. 

 

 

 

4. Terugblik Steden Meeting 

Steden Meeting Open 2021, zondag 12 september, 

Het zit er weer op, de 20ste Steden Meeting Open en we kunnen terugkijken op een geweldig toernooi. 

Mede dankzij onze nieuwe sponsor KBS accountancy, maar zeer zeker ook door alle deelnemers en alle 

andere die ons hebben geholpen dit evenement te realiseren. 

 

 

Het kennismakingsgesprek is te 

zien via deze link: 
 

https://www.youtube.com/watch?

v=xHOSSiHHj9E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xHOSSiHHj9E
https://www.youtube.com/watch?v=xHOSSiHHj9E


 We kregen wat we verdiend hadden zullen we maar zeggen en dat was heerlijk tennis weer. 

We hebben hele leuke wedstrijden gezien, soms was het ene koppel iets sterker dan het andere, 

maar dat kon de pret niet drukken.  

Om 15.00 uur verplaatsen heel wat mannelijke deelnemers zich richting kantine. We konden niet om 

“Max” heen, dus moesten we het geduld op de proef stellen van de niet “Verstappen” fans en de 

prijsuitreiking ietsje uitstellen. 

Tijdens de racewedstrijd zorgde DJ “Jelle” voor de muzikale noot op het terras. 

Kortom, het was weer een super gezellig toernooi. 

Noteer alvast in je agenda: Steden Meeting Open 2022, zondag 11 september. 

Met sportieve groet, 

Wilma, Jolien, Maurice, Jack en Sander 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Foto’s GelaenBaek-toernooi-tennis-padel 

Bas Vijgen heeft in de vorige uitgave van 10 september verslag gedaan het GelaenBaek-tennis-

toernooi en Carel Maass van het GelaenBaek-padel-toernooi. Beide toernooien waren zeer geslaagd. 

 

 

Drie leden van het team van 10 vrijwilligers van het GelaenBaek-tennistoernooi, Bas Vijgen, Erwin Daemen, Pim Woortman 

 

6. Laddercompetitie, overzichten 

 

Kijk naar een serie foto’s van het 

toernooi (de kampioensfoto’s staan er 

helaas niet allemaal op). 

 

Zie link: 

https://www.youtube.com/

watch?v=toD_NVDClBQ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=toD_NVDClBQ
https://www.youtube.com/watch?v=toD_NVDClBQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

7. Rectificatie pannenkoeken stuk 

In de vorige nieuwsbrief was het leuke bericht van Trudy maar half geplaatst. Vandaar nogmaals het 

gehele stuk over het pannenkoekenfeest tijdens het GelaenBaek Toernooi! 

 

Hoi hoi gezellige pannekoekehappers , 

 

Wat was het een feest om  voor jullie te mogen bakken !! 

Een super sfeertje en een super weertje , het kon echt niet beter 

 

Ik had het natuurlijk ook niet gekund zonder mijn super rechterhand Diny ! 

Diny werd ook weer ondersteund  door Loes. 

 

Op die manier zijn er ,ongelooflijk  

210 stuks pannekoeken gebakken en ook nog met smaak  naar binnen gewerkt  !! 

 

Het was zo gezellig dat we echt  hopen dat jullie volgend jaar weer van de partij zijn !!! 

De baksters, 

 

Trudy, Diny en Loes 


