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Activiteitenoverzicht 2019 

 Iedere vrijdagavond vanaf 20.00 uur: Pasjesavond; let op de 
apps van Lukas Voorzee 

 31 augustus t/m 8 september: Clubkampioenschappen 
Opgave mogelijk t/m 25 augustus 

 28/8, 11/9, 18/9, 25/9 en 2/10: Data lessen najaar 
 

Najaarscompetitie 2019 

Vanaf september wordt er weer najaarscompetitie gespeeld. Er hebben zich 

maar liefst 3 teams aangemeld. Dit zijn: 

Donderdagavond 8/9 2e klasse: Simon Wijbenga, Cor Gringhuis, Cobie Koetje, 
Marjanna Wijbenga, Marie Hasenoot en José Drent (reserve). 
Vrijdag heren dubbel 50+ 2e klasse - KOLHAM 1: Wim Wolters, Ruud Drent, Roelof 
Timmerman, Ru Banus en Wim Schut (beiden lid bij Tc Woldmeppers) 
Gemengd dubbel 17+ Vrijdagavond, 3e klasse - KOLHAM 1: Sandra Kroeze ,  Sandra 
Klaassens, Patty Grissen, Danielle Bergsma, Raoul Steffens, Henk de Haas, Lukas 
Voorzee en Michaël Venema. 
We wensen onze teams veel succes!! 
 

Clubkampioenschappen 

Onze clubkampioenschappen worden gehouden van 31 augustus t/m 8 
september. Bertrik Steenbergen, Bart van Daalen en José Drent hebben hun 
ondersteuning toegezegd. Hartstikke mooi dat we deze vrijwilligers hebben die 
de wedstrijden willen organiseren.  
De organisatie zal er alles aan doen om iedereen aantrekkelijke partijen op het 
gewenste niveau te laten spelen. Zoals wel vaker gedaan, werken we, als het 
enigszins kan, binnen een categorie met verschillende niveaus. Er zal worden 
gespeeld in categorieën: HE, DE, HD, DD en GD. Dus als veel leden zich 
aanmelden kunnen gelijkwaardige partijen worden georganiseerd.  De inleg 
bedraagt € 3,50 per categorie.  
Aanmelden kan via ons mailadres tennisverenigingkolham@live.nl of via 
de lijst in de kantine. Aanmelden kan tot uiterlijk 25 augustus, maar stel 
het niet uit!  
Geef bij je aanmelding ook je verhinderingen op maar probeer dit wel beperkt te 
houden. We kunnen er met de indeling dan rekening mee houden. Wij zijn 
flexibel maar vragen dit ook van jullie. We verwachten daarom dat je voor de 
finalepartijen in het laatste weekeinde zoveel mogelijk beschikbaar bent.  

 

Bezoek Brandweer 

Begin juli heeft de brandweer ons clubgebouw gecontroleerd. Daarbij is 
geconstateerd dat onze brandblusser en de noodverlichting vervangen moeten 
worden. De blusser is inmiddels vervangen. De 3 nieuwe noodverlichting units 
zijn beschikbaar gesteld door de BAM, waar ons lid Simon Wijbenga werkt. 
Hartelijk dank hiervoor! De installatie van de units is in handen van de ABC.    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Redactie Nieuwsbrief: Ruud Drent  

Kopij naar: tennisverenigingkolham@live.nl 

Zie ook onze site: www.tennisverenigingkolham.nl 

 

mailto:tennisverenigingkolham@live.nl
http://www.tennisverenigingkolham.nl/
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Schilderwerk buitenzijde clubgebouw 

Deze zomer heeft de buitenzijde van ons clubgebouw na 6 jaar een 
schilderbeurt gekregen. Jan Hasenoot, Geert Zwaneveld, Henk Sikkenga en 
Ruud Drent hebben onder prachtige weersomstandigheden geschuurd, 
geschilderd en de verweerde kitnaden verwijderd. Op één plek in het kozijn is 
zelfs houtrot verwijderd en is het gat dichtgemaakt met een vulmiddel. Zie inzet.  
Het nieuwe kitwerk is vakkundig aangebracht door Wolfgang Hartman. 
Voor het uitvoeren van de schilderbeurt is subsidie verkregen via NL-Doet. 
Met de inzet van deze vrijwilligers ziet ons clubgebouw er weer prachtig uit en is 
het gebouw weer voor jaren geconserveerd. Jan, Geert, Henk en Wolfgang 
HARTELIJK DANK VOOR JULLIE INZET!! 

 

Tenniskids@school 
In samenwerking met OBS Oetkomst hebben wij als TVK op woensdagmorgen, 

22 en 29 mei, voor leerlingen (groepen 3 t/m 8) tennislessen gegeven op ons 

park. Dit om ons ledenaantal met jeugd uit te breiden. Ondanks het 

enthousiasme van de kids en een uiterst aantrekkelijk aanbod voor lessen en 

lidmaatschap, hebben zich uiteindelijk slechts 3 kinderen aangemeld. Omdat we 

in het aanmeldformulier hadden opgenomen dat het aangeboden lespakket pas 

kan doorgaan bij 6 of meer deelnemers, heeft het bestuur deze 3 kinderen 

moeten teleurstellen.  

 

Afsluiten gebouw 

Het is opnieuw gebleken dat de kantine een hele nacht toegankelijk is 

geweest, doordat de schuifpui naar het terras is vergeten dicht te doen. In 

de vorige nieuwsbrief is hier ook al aandacht aan besteed.  

Bij het verlaten van het complex dient er op gelet te worden dat ook de 

schuifpui niet wordt vergeten! 
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TKS 2019 

Eind juni hebben ook weer leden van onze vereniging deelgenomen aan de 

Tennis Kampioenschappen Slochteren. Dit jaar was de organisatie in handen 

van TV Siddeburen. Ook op ons park zijn een aantal leuke spannende 

wedstrijden gespeeld. Onze leden hebben het prima gedaan. Op de finale dag 

mochten na de huldiging deze 5 op de foto. Proficiat!! 

 

 

 

 

  

 


