
 

Interview met Jubilaris Denise Margry 

 

 

Hoe voelt dat: 40 jaar lid van dezelfde sportvereniging. 

 

Dat voelt heel goed, Ik ben er zelfs trots op. Ik heb vele leden zien komen en gaan, vele 

toernooien, clubkampioenschappen met prachtige wedstrijden, nieuwjaarsborrels en spontane 

feestavondjes meegemaakt. 

 

Waarom koos je destijds voor TC Boshoven. 

 

Wij zijn eind 1980 op Boshoven komen wonen, en in de Oda klanken las ik een artikel over 

het oprichten van een tennisclub op Boshoven. Enkele personen waren al druk bezig met 

voorbereidingen en vroegen assistentie, ik heb me daarop aangemeld. Ik was net gestart met 

tennis en het leek me een goede manier om sociale contacten te maken. 

 

Tennis je nog veel? 

 

Veertig jaar geleden stond ik bijna iedere dag op de baan, ik tennis nu nog een of twee maal in 

de week, op lange na niet het niveau van 40 jaar geleden, ik ben geen twintig meer!, de 

daarbij behorende pijntjes en blessures spelen nu ook een rol. 

 

Heeft het je vaste vriendschappen opgeleverd? 

 

Jazeker, vele vriendschappen voor het leven. 

Ook zijn we met 6 echtparen 15 jaar geleden gestart om naast het tennis te gaan wandelen of 

fietsen. 

 

Ben je van meer verenigingen lang lid (geweest) 

 

 Na 10 jaar wonen op Boshoven gingen onze dochters “de deur uit”, en zijn wij verhuisd naar 

het buitengebied van Ospel. Ik ben een trouw lid gebleven van TCB, en ook lid geworden van 

de tennisclub op Ospel. Een gezellige tennisclub maar een fulltimebaan, actief lid zijn van 

twee clubs was onmogelijk, dus heb ik tennisclub Ospel weer verlaten, en ben ondanks de 

afstand trouw gebleven aan TCB. Na het overlijden van Joep, mijn man, ook TCB fan, ben ik 

weer op Boshoven gaan wonen. 

 

Wat is de voornaamste drijfveer geweest voor jou om dit 

lidmaatschap 40 jaar aan te houden. 

 

Tennisclub Boshoven blijft “mijn clubje”, met jaren van mooie herinneringen, van de start op 

het park met koffie drinken in een oude caravan, de bouw van het eerste paviljoen ( waar nu 

de padelbanen liggen), en de bouw van het huidige paviljoen. 

 

 

 



Hoe zou jij TC Boshoven willen typeren binnen de vele 

tennisverenigingen in Weert. 

 

TC Boshoven is een club die je de laatste jaren alleen maar ziet groeien, en dat zegt genoeg. 

 

Aan welk aspect /kenmerk van onze club hecht jij de meeste/veel 

waarde 

 

Dat iedereen, zowel nieuwe leden als belangstellenden, die voor het eerst op het park komen 

moeten voelen dat hij/zij welkom is. 

 

Kom je naar het jubileumfeest, waar hoop je op/wat verwacht je, 

tijdens dit feest. 

 

Gezondheid voor iedereen heeft mijn prioriteit dus als Corona geen spelbreker is zal ik er zijn, 

en ben ik blij dat ik dit feest mag meemaken. 

Ik verheug me erop om met de “oude garde van het eerst uur” en de huidige leden 

gezamenlijk een ouderwets TCB-feestje bouwen. 

 

Heb je, als ervaringsdeskundige, nog tips voor de club. 

 

Wat is het mooi om te zien hoe de jongere leden het stokje over nemen van de oudere 

senioren. Een groot compliment voor de “padel boys”, het heeft veel tijd en energie gekost 

maar de banen staan er. 

Ook het terugkerend open toernooi in juli blijft een succes. 

En verder het advies : 

 

• Vergeet de recreanten niet  

• Schenk voldoende aandacht aan onze junioren, zij zijn de toekomst van TCB! 

• Sta open voor nieuwe ontwikkelingen 

  

Groeten 

Denise Magry 

 
 


