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Kopij naar: tennisverenigingkolham@live.nl
Zie ook onze site: www.tennisverenigingkolham.nl

Zaterdagmiddag 1 april Open dag!
Aanstaande zaterdag hebben we weer onze jaarlijkse “open middag”. Een mooie
gelegenheid om weer helemaal in de stemming te komen voor een nieuw buitenseizoen.
Pasjes worden uitgereikt, men kan zich opgeven voor de ladder en eventueel nog een
voorkeur opgeven voor bar- of schoonmaakdienst. Er is dit jaar een uitgebreide flyeractie
in Froombosch, Kolham, Scharmer en Westerbroek gehouden. De eerste twee nieuwe
aanmeldingen zijn al binnen.
Daniëlle Koetje verzorgt introductielessen.
Aanvang 13.30 uur; koffie, thee en fris staat klaar.

Tennislessen 2017 op woensdag
We lessen dit jaar op woensdagavond. De animo hiervoor is al groot. De eerste groep
traint om kwart voor acht (19.45 uur) en de tweede groep om kwart voor negen (20.45
uur). Mochten er nog meer aanmeldingen komen dan zal er vermoedelijk ook weer op
de vrijdag gelest worden. De eerste lessen starten woensdag 5 april.
Daniëlle Koetje zal ook dit jaar weer de lessen verzorgen. Er worden 10 lessen
aangeboden voor de prijs van € 60,00.
Je kunt je nog aanmelden door een mail te sturen naar tennisverenigingkolham@live.nl.

Tennisvereniging Kolham 25 jaar
Dit jaar viert de vereniging haar 25 jarig jubileum. Voor een tennisclub is 25 jaar
nog relatief jong maar toch reden genoeg om er bij stil te staan. Op 10 juni wordt
het jubileum gevierd. De vereniging heeft in de 25 jaren zich, met de inzet van
veel leden en vrijwilligers, prima kunnen handhaven. En dankzij deze mensen
heeft Kolham een tenniscomplex om trots op te zijn. Er is dus alle reden om bij
dit jubileum stil te staan. Een commissie bestaande uit Els Mensinga, Andrea
Bolhuis, Daniëlle Koetje en het bestuur is druk bezig met de voorbereidingen.
Het zal vooral een gezellige informele bijeenkomst worden. Dat betekent geen
receptie maar een leuk omlijste clinic met een mistery guest en ’s avonds
natuurlijk een feestje met BBQ voor leden en genodigden. De jubileumclinic met
feestelijke omlijsting loopt van ca. 16.00u tot ca. 18.30 uur en is voor alle leden,
oud-leden, genodigden en belangstellenden. Aansluitend begint de BBQ en de
feestelijke avond.

Gerda Luiken Tel. 0598-321393/06-12238263
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OPGAVE LADDERCOMPETITIE 2017 SENIOR & JEUGD
Zie de informatie hierover in de vorige nieuwskrant en op de website. Aanmelding is ook
mogelijk tijdens de open middag.

De voorlopige activiteitenkalender:
-

1 april open dag vanaf 13.30 uur
8 april start KNLTB zaterdagcompetitie heren
10 april start KNLTB maandag 55+ competitie heren

-

10 juni jubileumactiviteiten

-

Slochter Tenniskampioenschappen 19 t/m 25 juni
Clubkampioenschappen direct na de schoolvakanties vanaf 4 september
20 oktober kaart-, sjoel- en tennisavond

Hieronder nog een keer de flyer die we verspreid hebben:

Tel. 0598 395217

www.salonesperance.nl/
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