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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 

 

Van de redactie 
Het pokeren op vrijdag 15 december gaat niet door!  

Op zaterdag 16 december zullen de banen in de 
winterstand worden gezet. Meehelpen? Graag! 

Op zondag 14 januari 2018 wordt het 
Nieuwjaarstoernooi gehouden. Reserveer deze dag om 

de felbegeerde bokaal te bemachtigen. Aanmelden kan 

binnenkort op de website. 
Geert Hegen 
 

Nieuwjaarstoernooi 2018 
Op zondag 14 januari 2018 van 13:00 tot 16:00 uur 

spelen we op 3 banen van het Racketcentrum 
Heerenveen. Inloop is vanaf 12:30 uur. Na afloop nazit 

met een drankje en een hapje. 
Kosten voor deelname zijn €10,-. 

Jeroen van der Veur 
 

Winter klaarmaken van de banen 
Op zaterdag 16 december vanaf 9:00 uur worden de 

banen winterklaar gemaakt. Dat betekent bladeren 
afvoeren, lijnen en netten verwijderen en de kantine 

opruimen en het water van de leidingen halen. 
Alle hulp is hierbij welkom! 

Het nieuwe dak zit inmiddels op het clubhuis, dus dat 
kan dan ook even bewonderd worden. 

 

 
 

Neem bladblazer, bladharken, kruiwagens en 
handschoenen mee. Wij zorgen voor de koffie en 

lekkers. 

Vele handen maken licht werk: dus komt allen! 
Jeroen van der Veur 

 
Voorjaarscompetitie KNTLB 2018 
De teams van dit jaar zullen worden aangemeld voor 

de voorjaarscompetitie van 2018. 
De competitiesoorten die er zijn binnen de KNLTB, vind 

je op de site van de KNLTB. 

De speeldagen zijn volgend jaar van donderdag 5 april 
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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. 

tot en met zondag 3 juni. Zie hierover ook het 
speelschema. Handig voor de deelnemers om hun 

eventuele voorjaarsvakanties te plannen! 
Geert Hegen, VCL 
 

Pokertoernooi 
Het pokeren op vrijdagavond 15 december gaat niet 

door. De dag blijkt toch ongelukkig gekozen.  
 

 

Volgend jaar 16 maart is nu de planning van het eerste 
Pokertoernooi TV Mildam!  

Casper Capel 

 
 

 

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