
Voor vragen  bezoek ons bedrijf 
vanaf ma tm vr van 8.00 tm 17.00 uur
Ferrandstraat 4, 4251LL Werkendam
Tel: 0183-562911 

Sponsor:

Rikkers Zeilmakerij uw zeilmaker voor:
Spandoeken • Bootkappen • Dekzeilen • Cabrio kappen 
Veranda zeilen • En voor diverse reparaties

ZATERDAG 24 MAART - OPENING NIEUWE BANEN
TENNISVERENIGING DE HEI - NIEUWENDIJK

TIEBREAKS EN LOVEGAMES !!!!
Hoeveel tiebreaks en lovegames werden er tijdens de fi nale van de Australian Open door Novak en 
Rafa geslagen. En dat in ruim vijf en een half uur toptennis! Kortom: een stukje tennisgeschiedenis. 
Voor tennisliefhebbers  is deze fi nale onvergetelijk.

OOK ONVERGETELIJK
Wellicht iets minder spectaculair, maar zeker ook ónvergetelijk zullen de tiebreaks en lovegames zijn 
tijdens de Nieuwendijkse  “TV De Hei Open Finale 2012”  op zaterdag 24 maart. Dan wordt namelijk 
vanaf 16.00 uur de Finale Nieuwendijks Invitatietoernooi gespeeld ter gelegenheid van de Opening 
van de nieuwe tennisbanen 1 en 2. 

OFFICIËLE OPENING
Om 16.45 uur worden deze banen offi cieel geopend – in aanwezigheid van leden van TV De Hei en de 
genodigden, te weten zusterverenigingen, Vrienden van TV De Hei, baaninvesteerders,  het College 
van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Werkendam en andere notabelen, en last but not 
least de sponsoren.

Dit gebeurt door de Wethouder van Sportzaken, de heer van der Ven en door het jongste jeugdlid van 
TV De Hei . Om 17.45 uur is er een DEMONSTRATIEWEDSTRIJD plaats vinden (duur drie kwartier,) geor-
ganiseerd door TSTK ! (TennisSchool Tom Kreemers)
Aansluitend is er ruim de tijd voor een Hapje en een Drankje MET AANSLUITEND een “ELPEE-avond”, 
waarbij een ieder zijn/haar eigen ELPEE !!! kan laten draaien door een heuse ELPEE-DJ.
Voor de liefhebbers bestaat ook de mogelijkheid zich uit te leven via het overbekende Karaoke-feno-
meen.

Tiebreaks en lovegames ... We kunnen er soms geen genoeg van krijgen

 WELKOM
Namens TV De Hei heten wij u allen van harte welkom op zaterdag 24 maart 2012 om 16.00 uur wan-
neer TV De Hei ruim baan kan gaan maken voor tiebreaks en lovegames  op 2 nieuwe banen!

Maak Kennis Met Tennis bij TV De Hei

Op 5 april houdt TennisSchool Tom Kreemers samen met TV De Hei een Kennismakings activiteit voor 
jeugd en senioren op ons park. Tijdens een gratis tennisles van onze tennisleraar Serge Bruijninckx kunt 
u zelf ervaren of u deze sport leuk vindt. Wilt u gebruik maken van deze actie, bel dan met Serge  tel: 
0621800775  of stuur een e-mail naar belleamie@planet.nl om uw deelname te bevestigen.

Wij verwachten jullie om:
Junioren t/m 16 jaar: 16.30-18.30 uur
Senioren: 19.30 -21.30 uur
Voor een tennisracket en ballen wordt gezorgd.
Heeft u nog vragen? Bel dan gerust met Serge, trainer van TV De Hei

Feestelijke opening tennisbanen

Na 30 jaar kan Nieuwendijk ook in de wintermaanden tennissen op sportcomplex De Hei.  Een tweetal 
gravelbanen zijn vervangen door kunststof banen.
Natuurlijk willen wij dat vieren en onze tennisvereniging doet dat graag met de inwoners van Nieu-
wendijk!

Vanaf maandag 19 maart zal de gehele week in het teken staan van de feestelijke opening op zaterdag 
24 maart. Onze wethouder Sportzaken, de heer  van der Ven, is bereid gevonden deze handeling te 
verrichten.
Over de activiteiten in deze feestelijke week leest u in deze brochure meer. De feestcommissie van t.v. 
De Hei heeft er echt een feestweek van gemaakt en....... alle inwoners van Nieuwendijk zijn daarbij 
uitgenodigd !

Graag ontmoeten wij jullie allemaal in deze openingsweek ! 

Vriendelijk groet,

Bert Jansen
voorzitter 

  
Adres gegevens:
TV de Hei
Ippelseweg 18, 4255 HZ Nieuwendijk  
Tel: 0183-403001

  



Programma opening nieuwe tennisbanen TV De Hei

Gezelligheidstoernooi  (TV De Hei Open 2012)

Op 19 maart start het TV De Hei Open 2012.

Leden van TV Hei kunnen samen in een dubbelspel  
(heren-dames en mix dubbel)met een niet KNLTB-lid de 
voorrondes spelen t/m zaterdagmorgen 24 maart.
Zaterdagmiddag om 16.00 uur vindt de fi nale plaats.
Vanaf 19 maart zullen rond 19.00 uur de voorrondes ge-
speeld worden .
Kijk op de website van TV De Hei, www.heicourt.nl voor het toernooischema
Iedereen is welkom om dit toernooi vanaf ons nieuwe terras  of vanuit de kantine 
te volgen.

zaterdagmiddag 24 maart:

� 14.00 uur – 16.00 uur 
  Tennis clinic voor alle leden (junioren-senioren)  van 

TV De Hei.  
Wil je meedoen  zorg dan dat je om 14.00 uur aan-
wezig bent in trainingspak en met je racket

� 16.00 uur – 16.30 uur 
 Finale TV De Hei Open 2012 Invitatietoernooi.

�  16.45 uur 
  Offi ciële opening baan 1 en 2door wethouder  van der Ven en een jeugdlid 

van TV De Hei

�  17.00 uur – 17.45 uur 
 Receptie voor alle leden van TV de Hei, Nieuwendijkers en genodigden.

� 17.45 uur – 18.30 uur 
 Demonstratie wedstrijd Tom Kreemers Tennisschool

� 18.30 uur 
  Happy Meal voor alle leden  van TV De Hei en genodigden voor 2 euro en/of 

een lekker Bavaria biertje voor 1 euro.

�  19.00 uur 
  Feestavond met DJ Robin. Neem je eigen EP of ELPEE mee. De avond wordt 

compleet gemaakt met een Karaokefestival.


