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Redactie Nieuwsbrief: Gerrit-Jan Koetje/vacatures 
Kopij naar: tennisverenigingkolham@live.nl 
Zie ook onze site: www.tennisverenigingkolham.nl 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Activiteitenoverzicht 2018  

2 september t/m 9 september: clubkampioenschappen 
 
Donderdag 13, 20, 27 september: KNLTB najaarscompetitie om 19.00 uur 

Zondag: 16, 23, 30 september:  KNLTB najaarscompetitie om 17.00 uur 

Donderdag 4, 11, 18, 25 oktober:  KNLTB najaarscompetitie om 19.00 uur 

Zondag 7, 14, 21, 28 oktober:     KNLTB najaarscompetitie om 17.00 uur 
 

Woensdag 12, 19, 26 september: Tennislessen van 19.45 uur tot 20.45 uur*  
Woensdag 3 en 10 oktober: Tennislessen van 19.45 uur tot 20.45 uur* 
Vrijdag 14, 21, 28 september: Tennislessen van 19.00 tot 20.00 uur. 
Vrijdag  5 en 12 oktober: Tennislessen van 19.00 tot 20.00 uur. 
*Wordt mogelijk nog van 20.00 tot 21.00 uur. 

 
19 Okt. 2017 : kaart en sjoelavond     
         

Clubkampioenschappen 2018 
Een commissie bestaande uit Gerald Wiegertjes, Bertrik Steenbergen, José 
Drent en Bart van Daalen is er in geslaagd een mooi schema voor de 
clubkampioenschappen te maken.  Over het aantal opgaves is men erg 
tevreden. Het beloofd een leuk toernooi te worden . We beginnen zondag 2 
september ’s ochtends om 9.00 uur. De tent zal er weer staan en er zijn 
overheerlijke gehaktballen te verkrijgen. 
 

Ambulancehek en EHBO 
Door een onfortuinlijke val op de tennisbaan in Kolham liep Diana Feringa 
een kuit- en scheenbeenbreuk op. Erg pijnlijk en er werd met spoed een 
ambulance gevraagd. Deze was er vlot en het personeel kon  via het 
ambulancehek makkelijk bij de plek komen. Dit voorval is aanleiding om 
hierbij nog eens te melden dat de sleutel van het ambulancehek in het 
sleutelkastje in het magazijn hangt. Het is een sleutel met een label eraan 
waaruit je kunt opmaken dat het om het slot van het ambulancehek gaat. 
Aan de sleutelbos van de geldkist hangt ook nog een sleutel die past. 
Overigens is het ambulancehek het hek aan de zijde van de IJsbaankantine. 
De EHBO-koffer staat achter en onder de bar. 
Diana zal een flinke tijd nodig hebben om te herstellen. Namens de 
vereniging is een bloemetje bezorgd. Diana sterkte en een voorspoedig 
herstel!!! 
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AED bij het Dorpshuis 
Tennisvereniging Kolham heeft al weer enige tijd geleden van de 
Nederlandse Hartstichting een AED-kast ontvangen. Nu zijn wij in overleg 
geweest met de IJsvereniging en Stichting het Dorpshuis om te kijken hoe 
die kast zo effectief mogelijk geplaatst kan worden. Ruud Drent heeft 
bovendien contact gezocht met de Gemeente Midden-Groningen om te 
vragen of er niet een AED beschikbaar kan worden gesteld voor het dorp. 
Hierop is een positieve reactie van de gemeente ontvangen. Bij de 
verbouwing van het Dorpshuis wordt nu rekening gehouden met de 
plaatsing van een AED in een AED-kast. Een mooi resultaat die door inzet 
vanuit de Tennisvereniging is bereikt. 
 

 
                                

 

 

 
 
 

 


