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Redactie Nieuwsbrief: Gerrit-Jan Koetje/vacatures 

Kopij naar: tennisverenigingkolham@live.nl 

Zie ook onze site: www.tennisverenigingkolham.nl 

 

 

 

 
 

 

 

Activiteitenoverzicht 2018  
31 maart:  start tennisseizoen open middag 
April:    kaart- en sjoel-avond????? 
April/mei/juni: tennislessen 
April:   start diverse KNLTB competities 
18 t/m 24 juni:  Tenniskampioenschappen Slochteren (TKS) 
Okt. 2017/ mrt 2018: 1 lesgroep in de hal.    

Okt. 2017 :   kaart en sjoelavond   

               

31 maart vanaf 13.30 uur Open middag!!!!! 
Bewonder onze opgeknapte kantine en zie hoe mooi alles er al weer bij 

ligt. Met dank aan ABC en andere vrijwilligers. 

Daniëlle Koetje verzorgt tijdens de middag lessen voor leden en 

introducés. Neem dus vrienden, familie en kennissen mee!  

Denk ook aan de opgave voor de laddercompetitie. Zie voor meer 

informatie onze website www.tennisverenigingkolham.nl . 

Koffie, thee en paaseieren staan klaar! 

 

Tennislessen 
De animo voor de lessen is weer erg groot. Naast de lessen die op 

woensdag worden verzorgd van 19.45 uur tot 21.45 uur is er nu ook een 

lesgroep op de vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. In overleg met 

Daniëlle kunnen de tijden eventueel nog iets wijzigen. 

 

De data waarop de lessen worden gegeven: 

Woensdag: 4, 11, 18, 25 april; 9, 16, 23, 30 mei; 6, 13 juni; uitloop 27 juni 

Vrijdag: 6, 13, 20 april; 11, 18, 25 mei; 1, 8, 15 juni; 6 juli; uitloop 13 juli. 

 

Indeling van de lessen: deze wordt z.s.m. na de open dag bekend 

gemaakt. In ieder geval ruim voor de eerste les.  

 

Nieuwe website 
www.tennisverenigingkolham.nl        

Je vindt hier allerlei leuke interessante en nuttige informatie. Breng een 

bezoekje en mocht je suggesties of tips hebben laat het even weten via 

een mail aan de vereniging. 
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De organisatie van dit leuke en gezellige toernooi ligt, zoals wellicht 

inmiddels bekend, bij ons. De sponsorcommissie is al erg actief. De 

wedstrijdcommissie heeft de voorbereidende taken inmiddels uitgevoerd. 

Er wordt nagedacht over de invulling van de catering, opening en andere 

zaken. We zullen posters en flyers uitbrengen en het zal helpen wanneer 

we dit toernooi breed uitdragen in onze tenniskringen.  

Kantine geverfd 
Onder leiding van Wolfgang Hartman is door een aantal vrijwilligers de 

kantine geverfd. Voor de kleurstelling heeft Lia Veldhoen vanuit haar 

professionaliteit advies gegeven. Het resultaat is geweldig. Alle vrijwilligers 

die hieraan hebben bijgedragen; Hartelijk Bedankt! 

 

Rabobank Clubkas 
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Noordlease Euroborg mochten we 

bijgaande cheque in ontvangst nemen. We deden voor het eerst mee en 

het bedrag werd bepaald door het aantal stemmen. Volgend jaar proberen 

we natuurlijk nog meer stemmen binnen te halen. Er werden in totaal ruim 

13000 stemmen uitgebracht. 
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 Zaterdag 10 maart NL Doet !!      
Er is weer flink geklust door een grote groep vrijwilligers. Wethouder Peter 

Verschuren van de gemeente Midden Groningen heeft ook een flink deel van 

de dag meegeholpen.  Alle deelnemers bedankt! 
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KNLTB competitie thuiswedstrijden 

Heren dubbel 55+ 1e team 

Maandag 16 april om 11 uur tegen Rolde 1 

Maandag  7 mei om 11 uur tegen GKTC 1 

Maandag 14 mei om 11.00 uur tegen Emmen 1 

Maandag 4 juni om 11.00 uur tegen De Kalkwijck 3 

Heren dubbel 55+ 2e team 

Maandag 9 april om 11.uur tegen De Kalkwijck 5 

Maandag 23 april om 11.00 uur tegen DOS Bellingwolde 2 

Maandag 28 mei om 11.00 uur tegen Musselkanaal 1 

Heren zaterdag 

Zaterdag 14 april om 13.00 uur tegen De Kanonniers 1 

Zaterdag 5 mei om 13.00 uur tegen Stadskanaal 1 

Zaterdag 26 mei om 13.00 uur tegen Veendam 5 

Zaterdag 2 juni om 13.00 uur tegen Sla Raak Winschoten 2 

8/9 competitie 

Zondag 8 april om 17.00 uur tegen Sla Raak Winsachoten 1 

Zondag 22 april om17.00 uur tegen Borger 2 

Zondag 27 mei om 17.00 uur tegen Borger 1 

OGTB competitie thuiswedstrijden 

Dinsdag 29 mei om 19.00 uur tegen Amor Beerta 

Dinsdag 5 juni om 19.00 uur tegen Woldendorp 

Dinsdag 10 juli om 19.00 uur tegen Tiod Nieuwolda 

 

 

 

 

 


