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Uw e-mailadres is bekend bij 
de tennisvereniging. Wilt u dit 

wijzigen geef dit door aan de 

secretaris of door een mailtje 

Van de redactie 
Dit is nieuwsbrief nummer 40 en dat is een mooie 

overeenkomst met het 40-jarig bestaan van de vereniging. 
Op zaterdag 2 juli gaan we dit vieren!  

Ook is er  informatie over de competitie en het jeugd 

buitendorpentoernooi op zondag 29 mei. 
Maar eerst een triest bericht. 

Redactie 
 

Diny Simonides overleden 
Op 25 april jl. bereikte ons het trieste bericht dat ons oud lid 
Diny Simonides-Schothorst, echtgenote van onze oud-

voorzitter Auke Simonides, op 22 april op 79 jarige leeftijd is 
overleden.  

Diny is lange tijd actief lid geweest van onze verenging.  

Wij wensen Auke en zijn naasten veel sterkte toe. 
Bestuur TV Mildam e.o. 

 
Zaterdag 2 juli jubileum 
De dag zal in het teken staan van het 40-jarig jubileum van 

onze tennisvereniging. 
’s Morgens is er vanaf 11:00 uur een jeugdclinic voor leden 

en niet-leden. Dit duurt ongeveer tot 13:00 uur. 

Om 14:00 uur is er een TOSS toernooi voor leden tot 
ongeveer 17:00 uur. 

Om 20:00 uur is er een feest voor leden, oud leden en 
partners, sponsoren, adverteerders inclusief BBQ. 

Hou de website in de gaten! 
Bestuur 

 
Jeugd buitendorptoernooi zondag 29 mei  
Op zondag 29 mei komen kinderen uit Wolvega, 

Oldeholtpade, Giethoorn, Vledder, Steggerda en Noordwolde 

naar Mildam voor een onderling toernooi. 
De kinderen spelen in verschillende categorieën, rood, oranje, 

groen en geel. 
Het toernooi begint om 09:00 en zal om 16:00 uur afgelopen. 

Hou er rekening mee dat alle banen in gebruik zijn tijdens het 

toernooi. 
Klik hier voor meer informatie. 

Agnes Beerda 
 
Onderhoud clubgebouw 
Op zaterdag 25 juni zal het clubgebouw worden geschuurd 
en geschilderd. Dus mannen kom helpen. 

Voor de afronding staat zaterdag 9 juli  gepland. 
Onderhoudscommissie 
 

Competitie 2016 
De voorjaarscompetitie gaat de laatste fase in. 

De damesteams 1 en 2 zijn koplopers in hun poules!  
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te sturen naar 
tvmildameo@gmail.com. 

 
 

Secretariaat 

 
Charlotte Hilbers 

charlottehilbers@ziggo.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. 

Damesteam 1 heeft Gorredijk als medekoploper. 
Maar heeft goede kansen om kampioen te worden 

Team 2 heeft drie punten voorsprong op concurrent 
Oosterwolde! Toevallig ook hun laatste tegenstander. 

Spannend dus. 

De verslagen van  team 2 kun je hier lezen. 
Dames veel succes aanstaande dinsdagavond! 

 
De andere vier teams hebben geen kansen op het 

kampioenschap maar presteren zeker goed! 
Voor de uitslagen en standen ga naar de website. 

 

Degenen die graag willen meedoen aan de 
najaarscompetitie kunnen bij mij terecht voor informatie. 

Inmiddels is een damesteam en een herenteam aangemeld. 
Tot 1 juni kunnen er teams worden aangemeld. Heb je 

belangstelling om mee te doen, maak dit op korte termijn 

kenbaar aan mij. 
Geert Hegen 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Voor actuele informatie raadpleeg de website!               www.tvmildameo.nl 

 ook op facebook 
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