
 

 

  

Aan de oud leden van tennisvereniging “De Gibben”, 

 

Er een korte of langere tijd geweest dat jij de gravelbanen van tennisvereniging “De Gibben” 

bespeelde.  Ongetwijfeld heb je met veel plezier een balletje geslagen en zat je na afloop na te 

genieten op het terras van het “Gibbennest”. 

 

Het ledenaantal was in de beginjaren van onze vereniging zo groot dat er soms lang gewacht moest 

worden voor je je speelminuten kon benutten. Later stabiliseerde het ledenaantal zich rond de 75 en 

was er sprake van een gezonde en actieve vereniging. 

 

In de afgelopen jaren zijn er verbeteringen op het tennisterrein aangebracht. Er staat een nieuwe 

kantine, het hekwerk is verder uitgebreid en de baan is tip top in orde. Als straks rond het tennisveld 

de bomen en struiken weer vol groen schieten, ligt het speelveld in de voorjaarzon weer uitnodigend 

op ons te wachten. 

 

Er zijn tegenwoordig echter ook momenten dat het stil is op de baan …. en dat is zonde!  

Het lijkt wel alsof we vergeten zijn dat er, verborgen achter de voetbalterreinen, nog zulke mooie 

gravelbanen liggen ……… Daarom hebben we een speciaal aanbod om de oud leden van de 

tennisvereniging weer op onze banen te krijgen.  

 

Oud leden kunnen het eerste jaar lid worden voor slechts € 35! 
Bevalt het en wil je lid blijven dan gelden daarna de normale tarieven. 
 

35 euro om je conditie een heel jaar lang op peil te houden en je spelniveau te testen. Dat het ook nog 

eens gezellig is dat wist je al. Bel je oude tennismaten op en strijk neer op het “Gibbennest”! 

 

Aanmelden kan door contact op te nemen met één van de bestuursleden.  Je kunt ook zó eens even 

langkomen op een toss avond (maandag en vrijdag vanaf 19.00 uur) of op instuiftennis (maandag en 

donderdagochtend om 9.30 uur). De koffie staat klaar. 

Een aanmeldingsformulier vind je op onze website www.degibben.nl. Daar staat ook alles over 

toernooien, tossen,  speelrooster,  etc.  etc. 

 

New balls please! 

 

Jan Bosselaar   tel. 41 20 55  e-mail: bosselaarjan@hotmail.com 

Freddy de Jong   tel. 41 18 08  e-mail: freddydejong@degibben.nl 

Cees Goudzwaard  tel. 41 19 30  e-mail: cees.goudzwaard@hetnet.nl 

Jaap Jan de Vries  tel. 06 – 23 62 37 48  e-mail: jaapjandevries@live.nl 
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