
 

Nieuwsbrief TV Mildam eo 
Nummer #49 
23 juni 2017 

 
Redactie 

 
Martha Heida 

marthaheida@gmail.com 

 
Geert Hegen 

ghegen@gmail.com 
 

 
 

Inschrijven Schotse avond 
 
 

 
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 
Morgenmiddag wordt het Ouder-Kind toernooi 

gespeeld. Er hebben zich 18 koppels aangemeld. Een 
groot succes! Het toernooi is daarom opgedeeld in 

twee ronden. De eerste ronde begint om 15:00 uur en 

de tweede ronde start om 17:00 uur.  
En volgende week is er op vrijdagavond de Schotse 

avond. Aanmelden kan nog steeds. De organisatoren 
hebben na een uitgebreide proefperiode de whisky’s 

geselecteerd! 

 

Schotse avond 
Deze avond wordt georganiseerd door Erwin Bos en 
Jurrie van Veen. Meer informatie tref je uiteraard  aan 

op de website waar je je ook kan aanmelden. 

De deelnemers zijn welkom vanaf 19:30 uur. 
 

 
 
 

Competitie 2017 
De voorjaarscompetitie ligt alweer een paar weken 
achter ons. De eindstanden zijn nu definitief en ook de 

ploegen die promovoren en degraderen zijn bekend! 
We hebben dit jaar geen kampioenen. Het zaterdag 

heren team was er dichtbij en had 1 punt te weinig 

voor het kampioenschap. De damesteams 1 en 2 op de 
dinsdagavond degraderen. Jammer, beide teams 

speelden dit jaar een klasse hoger dan vorig jaar.  
De eindstanden zijn te bekijken via de website. 

 

Voor de najaarscompetitie zijn 3 teams aangemeld. 
Twee damesteams op de dinsdagavond en een 

herenteam op de woensdagavond.  
Geert Hegen 
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Voor actuele informatie raadpleeg de website!               www.tvmildameo.nl 

 ook op facebook 

 

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

