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Redactie 

 
Ester Verweij 

everweij@chello.nl 

 
Martha Heida 

marthaheida@gmail.com 
 

Geert Hegen 
ghegen@gmail.com 

 

 
Inschrijven 

openingstoernooi 
 

 

Jeugd 
 

Agnes Beerda 
a.beerda3@gmail.com 

M: 06 417 09 408 
 

 

VCL 
 

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@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. 

Van de redactie 
Vanmiddag was het een weertje dat je denkt hé leuk even 

tennissen. Maar eerst zullen de banen toch geprepareerd 
moeten worden. En dat start op zaterdag 11 maart. Morgen dus. 

Het vernieuwde clubblad is met ledenpasje onder de leden 

verspreid. Mocht je geen blad (met ledenpasje) ontvangen 
hebben, neem dan contact op met Geert. 

Ook is de competitie indeling bekend en de dagen waarop de 
jeugd competitie speelt in Mildam. 

Redactie 

 

Openingstoernooi zaterdag 1 april 
Op zaterdagmiddag 1 april zal het openingstoernooi voor 
volwassenen plaatsvinden. Het toernooi begint om 14:00 uur. 

Lekker tennissen met hapjes en drankjes. 

Inschrijfgeld € 5,-. Aanmelden kan met het linkje hiernaast. 
 

Algemene ledenvergadering 
De algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op donderdag  

16 maart aanvang 20:00 uur in de kantine. Meer informatie kunt 

in het clubblad vinden.  
 

Zaterdagen in maart 
Op 3 zaterdagen in maart gaan we de banen gereed maken:  
   11, 18 en 25 maart 

We beginnen om 9:00 uur. 
Koffie en wat lekkers er bij; kom gezellig helpen! 

 

Jeugdcompetitie 
De jeugd van Mildam gaat in het voorjaar meedoen aan de rode 

, oranje en groen competitie. 
De eerste wedstrijddag staat al gepland op zondag 26 maart! 

Hieronder de volledige data. 

Zondag 26 maart, van 9.00-11.00 uur (rood); 
Zondag 16 april van 9.00-12.00 uur (oranje); 

Maandag 17 april van 9.00-12.30 uur (groen); 
Zondag 7 mei van 9.00-12.30 uur (groen); 

Zondag 14 mei van 9.00-12.30 uur (groen); 
Zondag 28 mei van 9.00-12.30 uur (groen); 

Zondag 18 juni van 9.00-11.00 uur (rood); 

Hou er even rekening als u recreatief wilt spelen. 
Kijken en aanmoedigen mag natuurlijk ook. 

Agnes Beerda 
 

Competitie KNTLB 2017 
De voorjaars competitie indeling is bekend gemaakt door de 
KNLTB en zal starten op zaterdag 8 april. Op de website zijn de 

links van onze teams aanwezig. Hier kunt u de indeling en de 
uitslagen volgen. 

Geert Hegen, VCL 
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Voor actuele informatie raadpleeg de website!               www.tvmildameo.nl 

 ook op facebook 

 

http://www.tvmildameo.nl/
http://facebook.com/tennis.mildam

