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Nieuwsbrief maart 2022
De BoesCoolfit voor de jeugd was een groot succes.
Er deden liefst 30 kinderen aan mee, die wilden kennis-
maken met tennis.
De zomertraining start op maandag 4 April.
De training zit bomvol zowel bij de jeugd als bij de senio-
ren.
Een teken dat er veel reuring in de vereniging gaande is.

Met vriendelijke groet,
Rob ter Weeme

Uitbreiding padelbanen
Goed nieuws: er komen twee nieuwe padelbanen bij!
Tijdens de algemene ledenvergadering is er een akkoord gegeven voor de aanleg van twee extra 
padelbanen. Deze komen te liggen op de plek waar tennisbaan 8 zich nu bevindt. 

De eerste gesprekken met potentiële leveranciers zijn inmiddels gevoerd. We houden jullie op de 
hoogte van de voortgang.
 
Geslaagd padeltoernooi 
Het pre-padeltoernooi van vrijdag 25 maart was een groot succes. Spannende potjes, mooie ral-
ly’s en heerlijke hapjes/drankjes maakten het tot een geslaagde avond. Toos, Paul en Tom; gefeli-
citeerd met 1e , 2e en 3e  prijs! (foto is er niet)
 
BoesCoolCultuur markt 22 mei 
Op zondag 22 mei staan we met een stand van Quick Tennis & Padel op de BoesCoolCultuur 
markt in het Kalheupinkpark. Zet deze datum alvast in je agenda. Komen jullie gezellig even 
langs?
 
Padelcompetitie van start  
Op vrijdag 8 april start de voorjaarscompetitie padel. Dit jaar heeft onze club maar liefst 4 nieuwe 
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Hoe moest het ook alweer, een dienst inplannen?? 

Een korte handleiding: (mèèr is ook niet nodig!) 

- Open de ClubApp 

- Klik onderaan in het scherm op “Club" 

- Klik bovenaan in het scherm op “Diensten" 

- Klik op een datum met beschikbare diensten 

- Klik op een regel met de tekst “Bardienst" 

- Klik op “Inschrijven” 

Zo simpel? Ja. Dus…. 

Typ hier om tekst in te voeren
teams ingeschreven. Er zullen in totaal 8 teams van Quick Tennis & Padel deelnemen aan de 
KNLTB Padel voorjaarscompetitie. Veel succes en plezier allemaal!

Tennismuur
Vrijdag 15 april wordt de tennismuur bij Quick Tennis & Padel gepimpt.
Tim Bergboer gaat met een aantal kinderen een mooie graffiti muur maken.
Er wordt de komende tijd een gezellige hoek voor de jeugd gemaakt.

Van de Stichting Tenniscentrum Oldenzaal 
Op maandag 30 mei a.s. wordt begonnen met het vervangen van de toplaag op de banen 9 tot en 
met 12. Baan 8 zal in die periode ook buiten gebruik worden gesteld. De toplaag van die baan wordt 
dan schoongespoten. Daarna wordt het tapijt gebruikt om het tapijt van de oefenbaan te vervangen. 
  
Die banen 9 tot en met 12 zullen dan, afhankelijk van de weersomstandigheden, ong. 3 weken buiten 
gebruik zijn. Deze banen worden dan voorzien van dezelfde toplaag als op alle andere banen. 

In de komende week zullen op of bij alle banen nieuwe bankjes worden geplaatst. 
Ook op het terras wordt het meubilair deels vervangen door nieuwe banken en stoelen. 
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BoesCoolFit Tennis Instuif

25 vriendjes en vriendinnetjes hebben afgelopen zaterdag kennisgemaakt met tennissen bij 
Quick Tennis & Padel. 
Ze hebben wedstrijdjes gespeeld en spelletjes gedaan. Het was een hele gezellige sportieve 
middag.
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