
 
Vrijdag 4 februari 2022 

In dit nummer: 
 

1. Openingstijden clubhuis 

2. Wintergames jeugd t/m 17 jaar 

3. Wim van der Velden, 70 jaar lid  

4. Laddercompetitie 

5. Volg de Algemene Leden Vergadering 

 

 

 

 

1. Openingstijden clubhuis 
 

 

 

De openingstijden t/m maart 2022: 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag ………  18:00 - 22:00 

Dinsdag ………  15:30 - 22:00 

Woensdag ………  Gesloten 

Donderdag ………  15:30 - 22:00 

Vrijdag ………  15:30 - 22:00 

Zaterdag en zondag …. 10:00 - 17:00 

 

 

 

2. Wintergames jeugd t/m 17 jaar 

Zondag 13 februari van 12.00 – 17.00 uur 

De winterspelen waren eerder gepland en zijn verplaatst naar 13 februari. 

De jeugdcommissie belooft een spannend en vol programma. 

De games zijn nog geheim maar je kunt rekenen op sportieve en grappige 

activiteiten!  

Wie wint …??? 

 

Activiteiten 
 

Mannen 50 plus tennis 
elke dinsdag en donderd. 
10.15-13.00 uur 
 

Laddercompetitie 

senioren 
 

Laddercompetitie-

jeugd 

 

Laddercompetitie-

padel 

 

Algemene Leden 

vergadering:  

vrijdag 4 febr-

2022, 19.30 uur 

 

Wintergames Jeugd 

t/m 17 jaar 

zondag 13 februari 

12.00 -17.00 uur 

 

Vrijwilligersfeest 

Vrijdag 5 maart 

20.00 – 23.00 uur 

 

Feest en Beestkamp  

15, 16, 17 juli 

 

 

 

 
 

 



 
3. Wim van der Velden is 70 jaar lid van GTR 

Wim werd lid van GTR als 12-jarige jongen is dat is hij nog steeds! En Wim is nog steeds een actief 

tennisser. Dat verdient een groot compliment, een groot voorbeeld van clubliefde en sportief 

doorzettingsvermogen.  

De nieuwsbrief heeft een gesprek gehad met Wim in zijn prachtige woning in oud-Geleen. De tijd was 

te kort want Wim zou een boek over GTR kunnen schrijven. Hij heeft nog in het oude tennispark 

gespeeld.  

Zijn vrouw Mieke heeft ook volop meegeleefd met de sportieve prestaties van Wim en genoten van de 

gezellige activiteiten bij onze club.  

In de woonkamer hangen prachtige foto’s van hun 3 kinderen en maar liefst 9 kleinkinderen. 

Nieuwsgierig geworden naar het verhaal van Wim? 

Kijk en luister naar het beeldverslag van een groot jubilaris: 

Klik op deze link: https://www.youtube.com/watch?v=I_d5JouPnEQ 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Wim als jonge wedstrijdtennisser   Wim in zijn fraaie tuin  

 

 

4. Laddercompetitie 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

5. Volg de Algemene Ledenvergadering, 

 

De digitale vergadering vindt plaats op vrijdag 4 februari 2022 om 19.30 uur. 

• De verbinding wordt open gesteld vanaf 19:00 uur; 

• De vergadering begint om 19:30 uur; 

• De vergadering zal digitaal plaatsvinden d.m.v. het programma ZOOM;  

• Om in te loggen kun je op deze link klikken: https://cantel.zoom.us/j/91264465914 

 

ALV januari 2010 


