
12,5 jaar Tecolientjes
In navolging van de (50+ heren) Medioren is Tiny van Wezel op 14 oktober 2005 gestart met het 
organiseren van wedstrijden voor de (50+ dames) Tecolientjes maar dan op de vrijdagochtend. Na 
3 maanden heeft ze hulp gekregen van Adrienne Hamers met het maken van de schema's. Na 6 
jaar besloten Tiny en Adrienne het stokje door te geven en gingen Finy Sijbring, Ingrid Claassens en
Liesbeth Soffers verder waar zij gebleven waren. Sinds 2005 zijn er ettelijke wedstrijden door 
wisselende samenstellingen gespeeld. Er kwamen dames bij en er stopten dames. Als ze stopten 
was dat omdat zij vonden dat zij op hun leeftijd niet meer in staat waren om te tennissen. Elke keer
weer waren er spannende, gezellige, sportieve partijen te zien. En hopelijk blijft dat nog jaren 
doorgaan. 

Op vrijdag 13 april 2018 stond een feestelijke ochtend op het programma. Om te vieren dat de 
Tecolientjes op 14 april 2018 12,5 jaar bereikt hadden. Hiervoor waren de Tecolientjes en Oud-
Tecolientjes uitgenodigd. Waaronder het oudste Oud-Tecolientjes lid Jopie Pol met haar inmiddels 
93 jaar heeft ze de feestelijkheden bijgewoond en genoten van het tennisspel van de Tecolientjes. 

Op deze dag kregen wij de beschikking over alle 5 de banen en de 
Tecolientjes begonnen dan ook eerst met een partijtje tennis. Waarna ze 
met een kopje koffie/thee en een cakeje met Teco logo en 12,5 jaar 
Tecolientjes even konden bijkomen. Nog een korte partij tennis en de 
ochtend werd afgesloten met een lunchbuffetje. 

Namens het bestuur van Teco kregen zij de koffie met
gebak aangeboden. Om de kosten niet al te hoog te laten
worden besloten de organisatie om zelf een en ander klaar
te maken voor het lunchbuffetje. En AH was zo welwillend
om een gedeelte van de producten voor het lunchbuffetje
te sponsoren.  Van die producten heeft Ingrid een heerlijke
courgettesoep gemaakt, Finy een huzaren- en een
vruchtensalade en Liesbeth bakte een Brabantse broeder.
Gelet op alle reacties was het een zeer geslaagde ochtend.

De prachtige bloemstukken die als tafelversiering
fungeerden bleken achteraf voor de drie afscheidnemende
dames te zijn. En de hangtafel-bloemstukken waren
bestemd voor Marina en Francien.  Tiny van Wezel had
weer haar best gedaan om deze prachtige, mooie
bloemstukken te maken.

Het drievrouwschap Ingrid, Finy en Liesbeth hadden reeds eerder al te kennen gegeven dat dit het 
laatste evenement was die zij zouden organiseren. Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst deden zij een
oproep aan de groep om opvolging. Het duurde even voor er duidelijkheid was maar gelukkig 

waren Marina Goverde en Francien Haak bereid om de organisatie over 
te nemen. (Met Finy als map-adres op de achtergrond).

Rest mij nog om Lydi van de Meer (de bardienst van die ochtend) heel 
hartelijk te bedanken voor de geweldige hulp. Voordat je het kon 
bedenken had Lydi het al klaarstaan. Super Lydi!! 

Mochten er dames zijn die mee willen doen op de vrijdagochtend dan 
zijn zij natuurlijk van harte welkom.

Met sportieve groet, mede namens Finy en Ingrid,

Liesbeth Soffers


