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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 te sturen naar 

tvmildameo@gmail.com. 
 

 
 

Secretariaat 
 

Charlotte Hilbers 

Van de redactie 
In de maand juni zijn er extra toss-avonden op de 

vrijdagavond! En op 30 juni is er een themavond. 
Ook staat is er een ouder-kind toernooi op zaterdag 24 

juni. 

Ook in deze nieuwsbrief informatie over de 
najaarscompetitie van de KNLTB. 

 

Juni Zomermaand vrijdagavond 
In de maand juni gaan we extra tossavonden 

organiseren op de vrijdagavond. Je kunt bij Agnes of 
Geert terecht voor informatie.  

We beginnen zoals gewoonlijk om 19:00 uur. Maar 
later komen is geen enkel probleem. 

De extra tossavonden zijn op 2, 9 en 23 juni. 

Op vrijdag 16 juni is er geen tossavond. We kunnen 
ons dan vermaken met het dorpsfeest! 

Op vrijdag 30 juni wordt de maand juni afgesloten met 
een themavond. De themavond wordt georganiseerd 

door Erwin Bos en Jurrie van Veen. Informatie en 

aanmelden treft u uiteraard binnenkort aan op de 
website. 

Geert Hegen 
 

Ouder-Kind toernooi 
Op zaterdag 24 juni wordt er een ouder-kind toernooi 
georganiseerd. 

Dit jaar mogen zowel de senioren die lid zijn met hun 
kind tennissen of kinderen die lid zijn met 1 van hun 

ouders.  

Op basis van de aanmeldingen zal er een indeling 
worden gemaakt. 

Vanaf 15:00 uur is men welkom. De wedstrijden 
beginnen om 15:30 uur. 

Kosten €2,50 per persoon voor patat met ballen. 
Opgave bij Esther Oostenveld: 

esther.oostenveld@gmail.com of Agnes Beerda: 

a.beerda3@gmail.com. 
Agnes Beerda 
 

Jeugdcompetitie 
De jeugd van Mildam doet mee aan de rode, oranje en 

groene competitie. Er staan nog een paar wedstrijden 
op zondag in Mildam op het programma. 

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 2017 
De voorjaarscompetitie gaat de laatste fase in. Nog 
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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. 

twee wedstrijddagen te gaan! 
Voor de uitslagen en standen ga naar de website. 

 
Degenen die graag willen meedoen aan de KNLTB 

Najaarscompetitie 2017, kunnen bij mij terecht 

voor informatie.  
De eerste wedstrijddag is op dinsdag 12 september en 

de laatste op zondag 29 oktober. 
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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