
Interview met jubilarissen Jan en Wies Stultjens 

 

Hoe voelt dat: 40 jaar lid van dezelfde sportvereniging. 

Dat voelt nog steeds goed na 40 jaar. Wij spelen nog 1 of 2 keer per week bij TC Boshoven. 

Waarom koos je destijds voor TC Boshoven. 

TC Boshoven was een nieuwe club en wij woonden toen op Boshoven en wij waren al bij de Wilma 

tennisclub. Onze dochter Monique ging ook tennissen bij Boshoven dus wij volgenden ook. Na enige 

tijd lid te zijn van twee tennisclubs, hebben wij toch gekozen om alleen lid te blijven van de club TC 

Boshoven. 

Tennis je nog veel? Speel je ook padel? 

Jan speelt nog 2 keer in de week en Wies op dinsdagmorgen. Verder is Jan al jaren lid van de 

baancommisie. Padel laten wij over aan de jongeren generatie. 

Heeft het je vaste vriendschappen opgeleverd? 

Jazeker, en die vriendschappen zijn nog steeds goed na 40 jaar. 

Ben je van meer verenigingen lang lid (geweest) 

Ja, we zijn bij meer verenigingen lang lid geweest. Zoals al eerder genoemd bij de Wilma 

ontspannings vereniging. Jan heeft gevoetbald en volleybal gespeelt. En Wies heeft ook volleybal 

gespeelt en heeft bij een gym club gezeten.  

Wat is de voornaamste drijfveer geweest voor jou om dit lidmaatschap 40 jaar aan te houden. 

Een gezellige club die goed innovatief bezig is en nog steeds groeit. 

Hoe zou jij TC Boshoven willen typeren binnen de vele tennisverenigingen in Weert. 

Zoals wij hierboven al hebben genoemd, gewoon een gezellige club die goed innovatief bezig is en 

probeert nog steeds te groeien. 

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

Dat wij de club na 40 jaar elk jaar weer zien groeien. En iedereen die op de club komt zich thuis kan 

voelen en de leuke sfeer kan voelen. 

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

feest. 

Ja, wij komen samen naar het jubileumfeest. Wij hopen dat we veel oude 

leden weer eens kunnen gaan zien op het jubileumfeest. 

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

Wij hebben geen tips voor de club, want ze zijn goed bezig om de club TC 

Boshoven op de kaart te zetten. 

 


