
 
  
Jubilaris TC Boshoven Rien van Cuijk. 

  

  

40 jaar lid van de TC Boshoven, een tijd die snel vervlogen is, ook een tijd die erg snel 

voorbij is gegaan door verschillende activiteiten binnen de tennisvereniging. 

In januari 1979 kwamen wij in Boshoven in Weert wonen, omdat ik vanuit Ede in Weert 

geplaatst werd. 

In 1981 werd de vereniging  TC Boshoven officieel opgericht en werden mijn echtgenote en 

ik  lid van de tennisvereniging. 

Toen het clubgebouw eenmaal opgericht werd in, ik meen 1982, werd ik lid van de 

paviljoencommissie en ben ik veel jaren lid en later voorzitter van deze commissie geweest. 

Ook ben ik veel jaren als voorzitter paviljoencommissie lid van het bestuur geweest. Ik heb 

veel leden van de vereniging leren kennen omdat ik competitie en ook Oldtimers competitie 

heb gespeeld. Oldtimers regio Weert waarvan ik nu nog voorzitter ben. Zodoende heb ik veel 

contact gemaakt met mensen van veel tennisverenigingen in Weert. Aangezien wij 10 jaar 

geleden verhuisd zijn van Boshoven Vrouwenhof, zijn wij ongeveer 400 meter komen wonen 

van TC Weert Oost, maar lid gebleven van TC Boshoven. Een vereniging waar ik nog steeds 

op maandagmorgen tennis en om 09.15 uur koffie zet voor veel spelers die ook op 

maandagmorgen tennissen. Heirdoor heb ik veel vrienden en kennissen leren kennen binnen 

de tennisvereniging TC Boshoven. En ik weet dat TC Boshoven een geweldige vereniging is 

binnen Weert en een vereniging waar ik nog veel contacten heb en nog veel evenementen 

zoals competitie, toernooien en open toernooi bezoek en waarvan ik als fotograaf en 

videograaf veel opnames gemaakt heb. Naar alle jubileumfeesten binnen de vereniging ben ik 

aanwezig geweest en hoop in de toekomst nog vaak aanwezig kan zijn binnen TPC Boshoven, 

zoals de vereniging tegenwoordig heet. Helaas ben ik nog geen padel speler maar hoop ook 

ooit hiervan lid te worden, Nog steeds ben ik actief binnen onze vereniging al ben ik door 

mijn leeftijd wat minder actief dan in het verleden, al zijn er nog steeds activiteiten waaraan ik 

deelneem. 

  

  

Met vriendelijke groet 

  

Rien van Cuijk 

 

 


