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Inschrijven thematoernooi 
Oktoberfest 
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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 
vereniging loopt van 1 januari 

Van de redactie 
Het is herfst en toch goed tennisweer op dit moment. 

Er staan een paar toernooien op het programma, het 
thematoernooi Oktoberfest en slottoernooi voor de 

jeugd. Beiden vinden plaats op vrijdag 13 oktober.! 

Het thema toernooi van 13 oktober. 
Verder informatie over de ledenlijst in het clubblad en 

het tennissen met niet-leden. 
Tot slot wil ik nog melden dat er leden zijn die nog 

steeds de auto voor de toegangspoort van het pad 

naar het tennispark parkeren. Dit mag absoluut niet. 
Geert Hegen 
 

Thematoernooi Oktoberfest 

 
Op vrijdag 13 oktober houden we weer een thema-
toernooi. Dit keer in de sfeer van het Oktoberfest. Kom 

bij voorkeur verkleed!  

Start: 19.00 uur. Inschrijfgeld € 10,-. 
Op dit moment is het Oktoberfest in München al een 

week bezig, zie Webcam live! 

 
Slottoernooi Jeugd 
Op vrijdag 13 oktober om 15.30 uur wordt het 
slottoernooi voor de jeugd gehouden. 

Inschrijven bij Agnes Beerda. 
 

Ledenlijst in clubblad 
In het eerstvolgende clubblad wordt de ledenlijst met 
naam gepubliceerd. Ook de e-mailadres en 

telefoonnummer worden genoemd. 

Als je dat niet wilt dan je bezwaar indienen bij 
info@tvmildameo.nl.  

Noot: en geef bij wijziging van je adresgegevens, e-
mail en telefoonnummer dit zo spoedig mogelijk door 

aan de secretaris.  
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tot en met 31 december. Het 
lidmaatschap wordt telkens 
met 1 jaar verlengd, tenzij 
schriftelijk voor 1 december bij 
de secretaris is afgemeld. 

Tennissen met niet-leden 
Je kan tennissen met een niet-lid (introducé). De 

kosten zijn per keer € 5,- voor volwassenen en € 3,- 
voor jongeren. Cash te betalen in de witte bus in het 

clubhuis. 

 

Vervanging dak kantine 
Een nieuw dak op het clubhuis plaatsen is in 

ontwikkeling. Kortom de start van vervanging moet 
nog plaatsvinden. 

 

Voor actuele informatie raadpleeg de website!               www.tvmildameo.nl 
 ook op facebook 
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