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Redactie 

 
Ester Verweij 

everweij@chello.nl 

 
Geert Hegen 

ghegen@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Uw e-mailadres is bekend 

bij de tennisvereniging. Wilt 
u dit wijzigen geef dit door 

aan de secretaris of door 

een mailtje te sturen naar 
tvmildameo@gmail.com. 

 
 

Secretariaat 

 
Charlotte Hilbers 

charlottehilbers@kpnmail.nl 
 
 
 
Het lidmaatschap van de 
vereniging loopt van 1 januari 
tot en met 31 december. Het 
lidmaatschap wordt telkens 
met 1 jaar verlengd, tenzij 
schriftelijk voor 1 december bij 
de secretaris is afgemeld. 

Van de redactie 
Een nieuwsbrief met belangrijke mededelingen. 

 
Onderhoud lichtmasten 
In de week van 12 oktober wordt gestart met groot 

onderhoud aan de lichtmasten bij banen 2 en 3. We 
kunnen moeilijk inschatten of tennissen op die banen 

nog mogelijk is. 

Baan 1 is waarschijnlijk nog wel te gebruiken. Het 
onderhoud is ingepland voor een week. 

 
Omdat het onderhoud aan de lichtmasten niet langer 

kan wachten, hebben we besloten dit versneld uit te 

laten voeren. Hierdoor maken we het mogelijk dat de 
banen voor het nieuwe seizoen weer volledig 

beschikbaar zullen zijn. 
Jeroen van der Veur 
 
 

Fryske jún: Ut en Thús Toernoai 
Op vrijdag 9 oktober is de afsluiting van het seizoen op 
het toernooi van de “Fryske Jun”.  

De inschrijving voor deelname is hiervoor inmiddels 

gesloten.  
Langskomen voor een drankje kan uiteraard wel! 

Jeroen van der Veur 
 

 

Klusdagen in november 
Speciaal voor de mannen zijn er vóór het vallen van de 

winter twee klusochtenden gepland. 
Op de zaterdagen 7 en 14 november zal er vanaf 8.30 

uur geklust gaan worden. 

Eerst zullen een aantal klussen uitgevoerd worden op 
ons park. Daarna zal het park in de winterstand worden 

gezet. 
Dus heren hou de zaterdagochtenden op 7 en 14 

november vrij om mee te kunnen helpen! 
Het bestuur 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Voor actuele informatie raadpleeg de website!               www.tvmildameo.nl 
 ook op facebook 
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