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Van het bestuur
Beste leden,

Na de zomervakanti e is het weer ti jd om met zijn allen het tennissen weer op te pakken. 
We zijn een vereniging waar veel gebeurt en daarom is het goed om jullie op de hoogte te stellen van lopende zaken 
en nieuwtjes.   Het gaat goed met de vereniging zowel met de prestati es als met het ledenaantal. Op het moment 
van schrijven hebben we 492 bondsleden en 47 rustende leden. Ondanks de dip in het ledenaantal na de coronajaren 
zien we nu weer geleidelijke groei. 
Het is erg druk want er zijn veel wensen om te kunnen spelen. Dat merken we in de commissies want er is aandacht 
nodig om aan alle speel-, competi ti e- en trainingswensen van de leden te voldoen.
Na het lezen van deze nieuwsbrief zijn jullie weer hellemaal op de hoogte van wat er speelt binnen Beukersweide . 
Het bestuur en de commissies.
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1. Voortgang nieuwe tennisbanen
In de nieuwsbrief van maart/april 2022 hebben we aangegeven dat er bestemmingsplan-technisch geen belemmerin-
gen zijn om nieuwe banen aan te leggen omdat in het verleden al sportbestemming is verleend toen het nog voetbal-
terrein was.  
Sinds de aanleg van ons park is er in de wetgeving rondom milieu, geluid, licht en fl ora fauna nogal het een en ander 
gewijzigd. Dat betekent dat er voor het uitoefenen van een sportacti viteit nog wel een acti viteitenbesluit nodig is. 
Daarvoor dient zoals aangegeven geluids- en lichthinder onderzoek  plaats te vinden. Deze onderzoeken gaan na of 
aan de wett elijke eisen tav geluid- en lichtoverlast richti ng omwonenden is voldaan.  Beide onderzoeken hebben 
inmiddels plaatsgevonden en er zijn tot op heden geen redenen om de uitbreiding tegen te houden. Ook het milieu-
kundig onderzoek heeft  plaatsgevonden en geeft  aan dat er PFAS in de grond zit dat betekent dat het moeilijk wordt 
om de uitgegraven grond af te voeren maar deze mag wel op het terrein achterblijven hetzij als geluidswal dan wel 
als toplaag uitgereden over het dan nog niet gebruikte stuk grond achter ons park.
Dan speelt er ook nog de fl ora- en faunawet omdat er in de bomen rondom het veld katuilen en torenvalken nes-
telen. Onderzoek toont aan dat de aanwezigheid van deze vogels geen belemmering vormt voor de aanleg van het 
park.
De Omgevingsdienst Twente dient het acti viteitenbesluit nog goed te keuren evenals de gemeente Wierden. 
Het lijkt er op dat we alle juridische zaken nu achter de rug hebben en dat we op basis van het Programma van Eisen 
het off ertetraject in kunnen gaan. Daarbij wordt uiteraard duidelijk wat de kosten voor de uitbreiding gaan worden 
maar ook wanneer de aanleg gerealiseerd kan worden. 
We gaan uit van een gunsti ge aanbieding en richten ons op een realisati e die voor de Voorjaarscompeti ti e 2023 klaar 
is. Uiteraard zal er vooraf een extra ALV plaatsvinden zodra we meer inzicht hebben in de fi nanciële consequenti es. 
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2. Gedrag op het park
Bespreken van het onderwerp gedrag in een nieuwsbrief doen we als Bestuur liever niet. Het is beter om de perso-
nen waar het om gaat direct op hun gedrag aan te spreken. Maar dan moet je weten om wie het gaat of elke dag als 
politi eagent op het park aanwezig zijn. Aangezien we niet weten wie het betreft  toch hierbij een oproep.  Uiteraard 
gaat het bij aanspreken over gedrag alleen om degenen die het betreft . In dit geval hebben we het over het rokersge-
drag en het gebruik van de kanti ne.
Er is een rokersbeleid ingevoerd en dat houdt in dat er alleen op het terras gerookt mag worden. Daarom staan ook 
alleen daar asbakken en niet meer langs de baan. Toch zien we regelmati g peuken op de grond liggen. Rokers doe die 
ene stap extra en gebruik de asbakken.
Er zijn  leden die toegang tot de kanti ne hebben omdat ze over een sleutel beschikken dan wel toegang tot een sleu-
tel hebben. Uiteraard is gebruik van de kanti ne op deze manier toegestaan. Maar ruim na het gebruik van de kanti ne 
wel even de lege fl esjes op en was de gebruikte kopjes en glazen even af. Een kleine moeite als dank voor de gastvrij-
heid. 
Door aan deze 2 punten aandacht te besteden zorgen we er met zijn allen voor dat zowel de schoonmaak, ABC als de 
Onderhoudsgroep niet met extra werk worden opgezadeld. 
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3. Vacatures binnen de vereniging
We kennen binnen de vereniging een groot aantal vrijwilligers die hun taak jarenlang met veel plezier en inzet uit-
voeren. Er komt echter een moment dat de vrijwilliger aangeeft  dat hij/zij er mee wil stoppen en dan zal er binnen 
de vereniging naar een vervanger gezocht moeten worden. Ook kunnen sommige commissies versterking gebruiken. 
Hierbij een beroep op alle leden van Beukersweide om serieus met jezelf in conclaaf te gaan  of er bij de onderstaan-
de interessante vacatures iets voor jou bij zit.
De functi e-inhoud staat hierna op hoofdlijnen weergegeven. 

3.1 Webmaster
Up to date houden van de website met Beukersweide content (agenda , sponsoren, arti kelen/aankondigingen 
toernooien). Plaatsen van info op social media. Zorgen dat de website toegankelijk blijft  en zorgen dat de periodieke 
soft ware updates worden doorgevoerd. De content wordt over het algemeen aangedragen door de commissies.
Belangstelling ? Neem contact op met Harry Büter 06-15386611

3.2 Lid sponsorcommissie
Uitdragen en implementeren van het sponsorbeleid en aandragen van nieuwe mogelijkheden tot sponsoring. Bezoe-
ken van potenti ele sponsoren, contracten afsluiten en zorgen dat de afgesproken sponsoruiti ng op de juiste plekken 
in de vereniging zichtbaar wordt gemaakt.   
Belangstelling? Neem contact op met Yvett e Abbing - Fokkert 06-23287796

3.3 Verenigingscompeti ti eleider(VCL) binnen de TC 
Binnen de vereniging gaat alles wat met het tennisspel te maken heeft  via de TC. Een van de functi es binnen de TC 
is de VCL.  Taak:  Plannen en organiseren van de competi ti e deelname. Hij/zij meldt de competi ti eteams aan bij de 
KNLTB en is verantwoordelijk voor de juiste en snelle verwerking van de competi ti eresultaten.
Belangstelling? Neem contact op met Eddy Nijland 06-30025770 

3.4 Jeugdbegeleider 
Onder de TC valt ook de begeleiding van de jeugd. We willen hier sterker op inzett en en er is behoeft e aan een jeugd-
begeleider.
Organisatorisch begeleiden van de jeugd ti jdens competi ti es en trainingen. Bezoekt uit- en thuiswedstrijden. Zorgt 
voor aansprekende jeugdacti viteiten. Is aanspreekpunt voor de jeugd wat betreft  tenniszaken. 
Belangstelling? Neem contact op met Eddy Nijland 06-30025770
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4. Sponsorcommissie
Het gaat goed met het aantal sponsoren. Zoals op het park is te zien zijn er nog maar weinig plekjes over waar een 
sponsordoek kan hangen. Onlangs zijn de doeken opgehangen voor Personeelsdienst Twente enTopAdvocaat.nl en er 
zijn nieuwe sponsordoeken in de maak: Maatjes Vispaleis en Anno 1987. 

Een nieuw initi ati ef is de sponsoruiti ng boven de klok. Hier heeft  SO-ME mode een hele prominente en verlichte plek 
gekregen. De sponsorcommissie blijft  zoeken naar andere (creati eve) mogelijkheden voor sponsoring en in de vacatu-
relijst is te zien dat ze ook graag nieuwe leden willen. 

5. Toernooien
De deelname aan toernooien bij collega verenigingen in de omgeving door leden van Beukerweide is
zeker opgevallen. Het waren er meer dan ooit en niet zonder resultaat. Overwinningen worden gepost op facebook 
en veel volgers bezoeken deze site.
Ook ons eigen Beukersweide Open toernooi was met 191 deelnemers een groot succes. De fantasti sche organisati e, 
het prachti g versierde park met een catering op Wimbledon niveau zorgden voor een onvergetelijk toernooi. De vele 
vrijwilligers die dit toernooi mogelijk hebben gemaakt hebben dan ook terecht hun schouderklopje verdient en ook 
gekregen.
Het volgende toernooi is ons interne Koale Neuzen. Dit jaar wordt de Koale Neuzen op zondagmorgen gespeeld. Dit 
betekent dat er meer teams mee kunnen doen. Dus  geef je op want dit jaar wordt het een onvergetelijke 25e editi e.
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6. Competitie
De najaars-competi ti e staat weer voor de deur en het aantal deelnemende teams is groot. Zo groot dat er een be-
roep is gedaan op onze collega-vereniging om 2 banen te mogen gebruiken.
Op dit moment lopen er voorbereidingen om de competi ti e op zaterdag een extra impuls te geven. 
De vraag om competi ti e te mogen en kunnen spelen is een teken dat er meer leden op zoek zijn naar uitdaging om 
zich te meten met gelijkwaardige tegenstanders 

7. Trainingen
We hebben binnen de vereniging 3 trainers Lennart, Bram en Mirjam. Daar zijn we samen met onze leden trots op. 
Dat de trainingen in een grote belangstelling voorzien zien we terug in de volle bezetti  ng van de lessen en dat elk 
kwartaal weer.  Deze goede lessen werpen hun vruchten af. Het spelniveau ti jdens het vrijspelen, de competi ti e en de 
toernooien is aanzienlijk toegenomen. De Beukersweiders zijn inmiddels gevreesde tegenstanders op toernooien in 
de wijde omgeving. 
Als vereniging ondersteunen we, onder voorwaarden, onze trainers fi nancieel als ze een trainerslicenti e willen halen. 
Lennart heeft  inmiddels de A- en B- licenti e gehaald en Bram gaat op voor de A-licenti e in september 2022. We wen-
sen hem alvast veel succes.
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8. Sponsor in de spotlights

Onderweg sinds 1967
Om een toonaangevend bedrijf in de wereld van logisti ek te zijn moet je verder kijken dan alleen het verzorgen van 
transporten. Er zijn allerlei ‘nieuwe’ disciplines waarmee je je acti viteiten effi  ciënter, waardevoller en duurzamer kunt 
maken. Bij Nijhof-Wassink zien we het als een plicht om ook daarin het voortouw te nemen. 
Als specialist in bulktransport over weg, spoor en water maken wij gebruik van alle modaliteiten met strategisch 
gelegen vesti gingen in Nederland, België, Duitsland, Polen en Hongarije om de meest opti male logisti eke oplossing te 
kunnen bieden aan onze opdrachtgevers.

Dit alles doen wij op een duurzame manier van werken die goed is voor mens en milieu en waar we een balans cre-
eren tussen de 3 P’s: People, Planet en Profi t. Als internati onaal opererend familiebedrijf willen wij van waarde zijn 
voor onze 1.750 collega’s en betekenis geven aan maatschappelijke betrokkenheid. De kwaliteit van ons bedrijf wordt 
gemaakt door onze medewerkers. Wij bieden hen volop mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen en mee te 
groeien in het bedrijf zodat wij samen iedere dag weer de schouders eronder zett en.

Het ondersteunen van deze ambiti euze tennisvereniging in het dorp waar onze roots liggen sluit aan bij waar wij voor 
staan en we zijn dan ook trotse baansponsor van WTC Beukersweide!

www.nijhof-wassink.com 
Proud member of Nijhof-Wassink Group
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9. Beukbridge Wierden
Eerst nog voorzichti g i.v.m. Corona maar desondanks nog vol enthousiasme zijn we vorig jaar oktober weer begonnen 
met het bridgeseizoen bij Beukersweide. Buiten het tennissen om, wat ook alti jd heel plezierig is met al die gezellige 
mensen, is het bridgen een leuke nevenacti viteit ti jdens het winterseizoen bij onze tennisvereniging (evenals trou-
wens eenmaal in de veerti en dagen op donderdagavond het Jokeren en Klaverjassen waarbij de leiding in de handen 
ligt van Johan Braakman). 
Nog steeds moeten we Corona in ons achterhoofd houden; we zijn er nog lang niet van af. Op het moment van het 
schrijven van dit arti kel zijn er al weer heel wat mensen opgenomen in een ziekenhuis, maar het lijkt zich voor deze 
zomer licht te stabiliseren. Wat het najaar brengt moeten we ook nu weer afwachten: deze pandemie is onvoorspel-
baar. Het lijkt er op dat het voor de meeste mensen die besmet raken niet veel meer is dan een verkoudheid of vaak 
worden er nauwelijks ziekteverschijnselen opgemerkt. Het kan echter veel erger, zoals we nu weten. Daarom geldt 
ook bij ons: HEB JE KLACHTEN, neem geen risico voor jezelf of voor anderen: BLIJF THUIS. Als we dit allemaal navol-
gen dan kunnen we met een gerust hart naar onze gezellige bridgebijeenkomsten.
De bridgers beginnen elk seizoen met de openingsdrive om 10.00 uur op een woensdag met de inloop (kopje koffi  e, 
iets lekkers erbij). Hierna beginnen we om 10.30 uur met bridgen. Dan gebruiken we met z’n allen de lunch die door 
ons cateringteam wordt verzorgd en tegen 13.30 uur wordt het bridgen weer hervat. Als we dan uitgespeeld zijn 
gaan we met z’n allen natafelen (natuurlijk met een BASje: boerenjongens, advocaat én slagroom) terwijl Hans Kieke-
belt de uitslag uit zijn computer tovert.
We hebben als bridgebestuur goed geluisterd naar de ideeën / verzoeken / adviezen van onze leden en hebben 
vervolgens na veel wikken en wegen besloten in het vervolg de bridgeavonden naar de middagen te verplaatsen. Dit 
betekent dat na de openingsdrive op woensdag er elke maand een bridgedrive plaats vindt op een vrijdagmiddag 
(6x). De avonden waren alti jd heel gezellig en dat verwachten wij ook van de middagen. We spelen eerst een paar 
tafels en dan worden er tussendoor enkele hapjes geserveerd. Dan nog weer een paar spellen en tenslott e de uitslag.
Na de zes maandelijkse vrijdagmiddagen is er dan in mei volgend jaar de einddrive die op dezelfde manier als de 
openingsdrive zal plaatsvinden, dus op woensdag vanaf 10.00 uur met een lunch.
DE BRIDGEDATA in seizoen 2022/2023 ZIJN :
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Bridgen bij Beukersweide is bridgen voor iedereen: beginner, gevorderde, maakt niet uit! Het is voor de gezelligheid. 
Dus KUN JE BRIDGEN en ben je lid van Beukersweide, aarzel dan niet en geef je op! Laat je niet wijsmaken dat er een 
slot op je mond moet ti jdens het spel want dat is onzin. Er mag rusti g gepraat worden. 

De presentati e van de uitslagen ligt in handen van Jan Jans. Het computergebeuren wordt verzorgd door Hans Kieke-
belt. De dames van het bridgebestuur zorgen dat alles verder in goede banen worden geleid waarbij Dieneke Sjoers 
de scepter zwaait bij het cateringgebeuren. Aanmelden voor elke drive is niet nodig; we gaan ervan uit dat iedereen 
meedoet die zich voor het bridgen heeft  aangemeld.

AFMELDEN moet bij:
Jan Jans   tel. 571937
Christi en Marsman  tel. 573698

ECHTER: kun je niet bridgen, weet je eigenlijk niet of het iets voor je is maar boeit het je wel als je anderen erover 
hoort praten, óf misschien voel je je wat onzeker in het hele bridge-gebeuren, óf misschien wil je gewoon je kennis 
van bridge eens opfrissen? Wij bieden de mogelijkheid om eens te onderzoeken of bridge iets voor je is óf dat je je 
kennis op dit gebied wilt verbreden.

Bridgen is een geweldig spel waarbij het sociale aspect bij Beukersweide belangrijker is dan het resultaat.

IS MET HET BOVENSTAANDE JE INTERESSE GEWEKT, investeer dan in een sociale toekomst en geef je op bij: Hans 
Kiekebelt
jakiekebelt@hotmail.com
tel. 06-4034 1800

Het zou mooi zijn als we ook jou binnenkort op onze bridge drives zien. 
Je bent van harte welkom!

Ria Stegehuis, namens het hele organisati eteam van BBW:
Els Al   Jan Jans   Hans Kiekebelt 
Christi en Marsman  Dieneke Sjoers  Justi ne van de Wijngaert


