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KIKI ÉN VORMER OP LIBÉMA OPEN..! 

Altijd al eens -naast het toptennis op Vormer-  prof-
tennis life mee willen maken..? Wordt geregeld! Teken 
in voor het Libéma Open in Rosmalen op 11 juni…   
 
Het idee is spontaan ontstaan: met z’n allen een dag toptennis 
kijken. Het bekende en gezellige grastoernooi in Rosmalen, het 
Libéma Open, ligt dan het meest voor de hand… 
Het plan is om op donderdag 11 juni gezamenlijk vanaf de 
parkeerplaats van LTV Vormer naar Rosmalen af te reizen. 
Interesse? Geef je op via de website van LTV Vormer. Nadere 
vragen, schiet trainer Bas van de Broek dan even aan…  
 
De deelnemende spelers en speelsters aan het Brabantse 
tennisevenement zijn nog niet állemaal bekend. Wél bekend is 
dat Nederlands beste speelster, Kiki Bertens, aan het toernooi 
deelneemt. Kiki behoort tot de 10 beste tennissters van de 
wereld en won onlangs het prestigieuze WTA-toernooi van 
Sint-Petersburg.  
 
FFINVORMEREN bekend om (z’n) service: http://libema-open.nl/ 
 

 
Je kan het dak op..! 
Op 27 februari worden maar 
liefst 86 zonnepanelen op het 
dak van het clubhuis gemon-
teerd. Moeten ze daarvoor nog 
wel even het dak op gesjouwd 
worden… Een flink aantal leden 
heeft zich voor die klus aange-
meld. Immers, werk dat in eigen 
beheer uitgevoerd kan worden, 
spaart geld uit. Nu is het niet 
voor iedereen weggelegd om 
fysiek zwaar werk uit te voeren, 
maar je kan als lid bijvoorbeeld 
ook de koffie verzorgen…  Zo 
was er ooit een lid -in een 
andere situatie- die liet weten 
écht niet als koffiejuffrouw te 
willen acteren. Het is dus goed 
om te weten dat er ook ándere 
zaken, zoals vegen of poetsen 
gedaan kan worden… 
Hand- en spandiensten zijn er 
altijd wel te verrichten. Het 
verhoogt de saamhorigheid, 
het schept plezier, verschaft 
tevredenheid en het maakt 
dienstbaar.  
Wat wil je nog meer..? Vertel 
het en op Vormer regelen ze 
het allemaal...! 
 

Website opgeleukt..! 
Al gezien? De website van LTV 
Vormer heeft een mooie 2020 

FFINVORMEREN 
 LTV Vormer, dé tennisvereniging van Wijchen… 


