
NIEUWSBRIEF    Nummer 6/ 2016              TENNISVERENIGING KOLHAM 

 
 

                        

 

 

 

 

 

Redactie Nieuwsbrief: Gerrit-Jan Koetje/vacatures 

Kopij naar: tennisverenigingkolham@live.nl 

Zie ook onze site: www.tennisverenigingkolham.nl 

 

 

 
Tel. 0598 395217 

 

 
Gerda Luiken Tel. 0598-321393/06-12238263 

 

Een gelukkig, gezond en sportief  2017!! 

 
De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op: 

Woensdag 1 maart, aanvang 20.00 uur 

 

De voorlopige activiteitenkalender: 
- 11 maart NLDOET schoonmaak- en andere activiteiten op en rond het 

tennispark. 
- 1 april open middag 
- 8 april start KNLTB  zaterdagcompetitie heren 
- 10 april startKNLTB maandag 55+ competitie heren 

- 10 juni jubileumactiviteiten 
- TKS vermoedelijk 12 juni – 18 juni 
- Clubkampioenschappen direct na de schoolvakanties vanaf 4 september 
- 20 oktober kaart-, sjoel- en tennisavond 

 
 

Uitslagen Laddercompetitie 2016 
Robert Arntz is kampioen geworden in de ”HEREN-ENKEL (A)” categorie. 
en Gerald Wiegertjes in de (B) categorie. 
 
Els Mensinga in de ”DAMES-ENKEL” 

 
In de “DUBBEL” categorie  
zijn Patrick Arntz en Robert Arntz bij de heren kampioen geworden, 
bij de dames Willie Broekema en Trijntje Wierenga. 

 
Marissa Mellens en Patrick Arntz zijn in de ”MIX” categorie winnaar geworden. 
 
Proficiat iedereen !!!!!!!!!! 
 
Jullie foto zal in 2017 op het LADDERBORD in de kantine te zien zijn. 
Kijk ook op de website 
www.tennisverenigingkolham.nl voor meer informatie over TV Kolham, 
voor informatie over de laddercompetitie vink je het balkje ”LADDER” op deze website 
aan. 
Reinier en Tekla 
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 25-Jarig jubileum TV Kolham 

Dit jaar bestaat de vereniging 25 jaar. We hebben dit al in eerdere edities van de 

Nieuwskrant gemeld. Op eerdere oproepen om te helpen bij het organiseren van een 

passende activiteit hebben Andrea Bolhuis en Els Mensinga positief gereageerd. 

Hartstikke mooi! Wanneer er leden zijn die ook nog willen meehelpen dan kan dat 

natuurlijk altijd. 

Reserveer in ieder geval 10 juni vanaf ca. 16.30 uur  in je agenda.  

Nadere berichtgeving over programma en activiteiten volgt. 

 

NLDOET 11 maart 
Zaterdag 11 maart organiseren we weer een dag waarop we onze tennisaccomodatie 

een opknapbeurt geven. Iedereen die mee wil helpen is van harte welkom. Wia Swartjes 

zal de organisatie op zich nemen. Vrijwilligers kunnen zich al aanmelden bij Wia of via 

een mail aan de tennisvereniging. 

 

OGTB 35+ en 55+ competitie 

Men kan zich inschrijven voor deze competitie. De competitie wordt op een aantal 

avonden in het voorjaar gespeeld. Voor meer informatie en opgave kun je contact 

opnemen met Els Mensinga elsmensinga@hotmail.com  Doet dit eventueel wel snel 

want de inschrijving is al gestart. 

 

Nieuwjaarstoernooi 2017 
Het was weer een leuk en geslaagd toernooi. Hendrik Kroon mocht de 1

e
 prijs (een fles 

wijn) in ontvangst nemen. De poedelprijs (ook een fles wijn) was voor Geesje Wolters. 

 

                   

 www.salonesperance.nl/              
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