
 
 
 
 
 

 
 
 
 

COMBINEER TENNIS EN GEZELLIGHEID  
 MET TVM IN HET SAUERLAND. 

 
 

DONDERDAG 02 AUGUSTUS - ZONDAG 05 AUGUSTUS 2018 
 
 

Beste sportieve leden van TVM,  
 
In de afgelopen weken is er regelmatig gesproken over een tennisreisje met leden van TVM en mij 
verzocht e.e.a. eens uit te zoeken uit de vele mogelijkheden welke ik de afgelopen jaren heb 
georganiseerd.  
Mijn keuze is gevallen op Het Sauerland waar ik een super combinatie heb gevonden (uit eigen 
ervaring)  van een 4****+ hotel met 8 buitenbanen (gravel) en een hal met 3 binnenbanen (tapijt 
waarop met buitenschoenen gespeeld mag/kan worden) “”Het Welcome Hotel”” gelegen in 

Meschede/Hennesee, slechts een kleine 310 km vanuit de Randstad, gelegen aan en met 

uitzicht op “”de Hennesee”” met een gezellige biergarten! en op slechts 4 minuten lopen van de 
prachtig gelegen buitentennisbanen met café/sportzonneterras met uitzicht op de tennisbanen. 
 



Programma onder voorbehoud 
 
DONDERDAG 02 augustus a.s. 
 
16.00 -17.00 uur aankomst en incheck in het hotel in Meschede 
17.30 uur    breefing en info over programma     
17.30 -19.00 uur gezellig samenzijn op het zonne terras/bierstube  met uitzicht op de Hennesee 
19.15 uur    diner en/of buffet in het hotel  
 
VRIJDAG 03 augustus a.s. 
 
08.30 uur ontbijt 
09.30 -13.00 uur  tenniswedstrijden 1e dag op 2/3 banen 
13.00 uur     sportieve lunch in het clubgebouw van de tennisvereniging 
16.00 uur     boottocht op de Hennesee (facultatief) 
19.00 uur     diner en/of buffet in het hotel 
   
ZATERDAG 04 augustus a.s. 
 
08.30 uur ontbijt 
09.30 – 13.00 uur tenniswedstrijden  2e dag op 2/3 banen 
13.00 uur            lunch in het hotel 
14.30 uur            Excursie naar Bier Brouwerij Warsteiner incl. biertjes, start 16.00 uur exact 
19.00 uur     BBQ bij het hotel met uitzicht op het meer 
 
ZONDAG 05 augustus a.s. 
 
09.00 uur    ontbijt daarna een ieder vrij om andere activiteiten te ondernemen of 
     huiswaards te keren.  Einde tennis weekend TVM 
 
De reissom is inclusief: 

 3 hotelovernachtingen op basis van logies/ontbijt 
 2 lunches in het hotel, 1 lunch bij de tennisbanen 
 2 x drie-gangen diner in het hotel 
 1 x BBQ bij het hotel 
 Huur buitentennisbanen 
 Bezoek bierbrouwerij Warsteiner incl. bier/fris 

 
De reissom is exclusief: 

 Drankjes 
 Reis/annuleringsverzekeringen 
 Overige persoonlijke uitgaven 
 Boottocht op de Hennesee ( facultatief) 
 Vervoer naar het Sauerland 

 

Dit arrangement kan ik u aanbieden voor: 
reissom                        € 292,00 p.p. + € 9,00 p.p. reserveringskosten  
reissom excl. tennis     € 282,00 p.p. + € 9,00 p.p. reserveringskosten  
 
Aanbetaling ad € 75,00 p.p. dient te worden voldaan bij inschrijving 
Het restant dient 6 weken vóór vertrek, zijnde 21 juni a.s. te worden voldaan. 



 
 
Welcome Hotel Meschede/Hennesee 
Berghausen 14 
D-59872 Meschede 
T:+49 291/2000-0 
www.welcome-hotels.com 
Wat heeft dit hotel allemaal te bieden, bezoek de uitgebreide website van het hotel! 
 
Op dit arrangement zijn de Algemene boekingsvoorwaarden van toepassing. 
Het hotel berekent onderstaande annuleringskosten: 
 
Annuleringskosten tot  21 juni a.s. het inschrijfbedrag € 75,00 + reserveringskosten 
Annuleringskosten van 22 juni - 5 juli a.s. 85% van de reissom + reserveringskosten 
Annuleringskosten van   6 juli – 2 augustus a.s. 90% van de reissom + reserveringskosten 
 
 
Met sportieve groet 
Harry Kapteijn 
 



Inschrijfformulier Tennisreis Sauerland 

 
Ja, ik ga mee van donderdag 02 augustus t/m zondag 05 augustus a.s. naar Het 
Sauerland. 
 
Voor de reissom van € 292,00 + € 9,00 p.p.  reserveringskosten. 

 

Achternaam (m/v)……………………………………             

Voornaam          ………………………………….                                                                                    

Adresgegevens       ………………………………..                 

PC + Woonplaats    ………………………………….               

Telefoon               …………………………………. 

E-mail                  ……………………………………. 

Handtekening voor accoord:…………………………………………… 

Kamerindeling: 

2-persoons kamer bad of douche/wc 

1-persoons kamer (toeslag € 30,00 per nacht) ( beperkt voorradig) 

kamerindeling : indien mogelijk deel ik mijn hotelkamer graag met 

 …………………………………. 

Neemt deel aan het tennistoernooi: ja/nee 

 

Deze reis zal doorgang vinden bij voldoende deelname en denken aan  ca 18-20 

deelnemers  

 

Aanmelden per  e-mail (uiterlijke tot 25 februari  a.s.) naar: 

Harry Kapteijn 

Kastanjedal 40 

3142 AP MAASSLUIS 

e-mail: h.kapteijn@hetnet.nl 

tel       : 010-5914624 
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