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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 
charlottehilbers@ziggo.nl 

 
 
Het lidmaatschap van de 

Van de redactie 
De zomervakantie is voorbij. We gaan weer tennissen. 

Deze maand doen er 3 teams mee met de 
najaarscompetitie. Ook de jeugd spelen wedstrijden in 

de groene competitie. De winnaar van de schotse 

avond, Klaas Zoetendal, heeft een verslag gemaakt! 
 

Jeugdcompetitie 
De jeugd van Mildam doet in het najaar mee aan de  
groene competitie. 

De thuiswedstrijden worden gespeeld op de zondagen 
17 september, 24 september, 1 oktober en 22 oktober. 

De wedstrijden beginnen om 09:30 uur. 
 

Najaarscompetitie 2017 
Er doen 3 teams mee. Twee damesteams op de 
dinsdagavond en een herenteam op de 

woensdagavond.  
Op 12 september speelt damesteam 1 de eerste 

thuiswedstrijd. Tot en met 26 oktober zal er door een 

van de damesteams op dinsdagavond worden 
gespeeld. 

De heren spelen op de woensdagen 20 september, 4 
en 18 oktober. 

Geert Hegen 
 

Schotse avond 30 juni 
Door Erwin Bos en Jurrie van Veen is de Schotse 
tennisavond georganiseerd. Bij binnenkomst krijgen de 

deelnemers een schotse kilt om er in te spelen. Na 

eerste een slokje echte schotse whisky te hebben 
geproefd begonnen we aan de wedstrijden.  

Als invaller fungeerde naar later werd bekend wie het 
was een zekere mister X. 

Na een paar rondes waren we er letterlijk uitgeregend. 

Ook hier had de organisatie rekening mee gehouden. 
Er werd vlot 

overgegaan op een 
spelletje bingo. 

Vervolgens nam de 
avond een enigszins 

highlandachtige 

vormen aan in de vorm 
van racket gooien en 

trekken. 
Tussendoor was het heel gezellig in de kantine met 

schotse muziek en hapjes en kon er worden geproefd 

van drie soorten schotse whisky’s. Door Age de Boer 
geregeld en hij kon 

je er veel over 
vertellen en wel 

zodanig dat je ze 

alle drie moest 
proeven. 

Na een heel 
gezellige avond met 

veel strijd op de 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

mailto:marthaheida@gmail.coml
mailto:ghegen@gmail.com
mailto:a.beerda3@gmail.com
mailto:ghegen@gmail.com
mailto:tvmildameo@gmail.com
mailto:charlottehilbers@ziggo.nl
http://www.terpstramakelaardij.nl/
http://www.wtw-filters.nl/
http://www.kenk-haanstra.nl/
http://www.fabersport.nl/
http://www.kwartiernoord.nl/
http://www.box-center.nl/
http://www.ingenieursbureauboeve.nl/
https://www.coop.nl/supermarkten/nieuwehorne/3053
http://www.meviusmildam.nl/
http://www.beaulinda.nl/


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. 

verschillende onderdelen kwam het tot de 
prijsuitreiking. De jury had besloten dat er een prijs 

uitgedeeld moest worden. Tot mijn grote verbazing 
kwam ondergetekende als winnaar uit de bus. Bij deze 

wil ik iedereen bedanken, met name de jury en ook 

Ymie van Veen voor de hapjes, kazen en de omlijsting! 
Het was een prachtige avond. 

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

 ook op facebook 
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