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CORONA UPDATE 

 

 
Activiteitenoverzicht: 

 Zaterdagavond 22 januari: Nieuwjaarstoernooi (onder 
voorbehoud) 

 Zaterdag 12 maart: NL-Doet 

 Dinsdag 15 maart: Algemene Ledenvergadering  
 

CORONA UPDATE 
 
 
 
 

HARDE LOCKDOWN T/M 14 JANUARI, BUITEN TENNISSEN MAG! 
Het kabinet en het OMT maken zich grote zorgen over de snelle verspreiding 
van de omikronvariant. Om de verspreiding van het virus te vertragen geldt 
vanaf zondag 19 december een harde lockdown. Buiten tennissen blijft gelukkig 
mogelijk van 05.00 tot 17 uur. Dit betekent voor onze vereniging het volgende:  

 Dubbelen is mogelijk als spelers 1.5 meter afstand tot elkaar en tot het 
andere koppel op de baan houden. Verder geldt: geen fysiek contact, ga 
niet samen op het bankje zitten, geef geen high fives en wissel niet van 
baanhelft. 

 Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar kunnen buiten sporten (vrij 
spelen en trainen) en onderlinge wedstrijden spelen. Hiervoor geldt 
geen maximale groepsgrootte. 

 Onze kantine is gesloten. Alléén de toiletten zijn toegankelijk. 

 Banen altijd reserveren via de KNLTB Club App. 

 Houd je aan de basisregels! 

 Voor iedereen blijft gelden: blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden 
een van de volgende klachten heeft (corona-gezondheidscheck): 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 
38 C°), verlies van reuk/smaak. 

Deze regels zijn tevens aangeplakt in de kantine. 
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W  www.cleanenergy.nl 
 
 
 
 
 
 

 

 

Redactie Nieuwsbrief: Ruud Drent  

Kopij naar: tennisverenigingkolham@live.nl 

Zie ook onze site: www.tennisverenigingkolham.nl 
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Buiten tennissen kan, mits de weersomstandigheden het 
toelaten. Het bestuur houdt u op de hoogte.  
Onze baancommissie probeert, evenals de vorige winter, onze banen 
bespeelbaar te houden deze winter. Omdat er voor de komende dagen vorst 
is voorspeld zal er deze week niet kunnen worden gespeeld. Na de 
vorstperiode gaat de baancommissie met de banen aan de slag. Zodra de 
banen weer bespeelbaar zijn, zal het bestuur dit per mail melden aan de leden. 

 
Afscheid laddercommissie   
Zoals jullie hebben kunnen lezen, hebben Tekla en Reinier besloten te stoppen  
als laddercommissie. Het bestuur betreurt dit zeer en bedankt beide hartelijk 
voor hun jarenlange inzet! Uiteraard doen we dat niet alleen met woorden, maar 
ook met een attentie. 
De laddercompetitie levert een belangrijke bijdrage aan de bezetting van onze 
banen. Daarom is het van belang dat er in 2022 weer een laddercommissie 
komt. Dus geef je op om je hiervoor in te zetten! Hiervoor kun je één van de 
bestuursleden benaderen of mailen naar tennisverenigingkolham@live.nl. 

  
Zaterdagvond 22 januari 2022 Nieuwjaarstoernooi! 
Indien de Coronamaatregelen het toelaten houden we ons jaarlijks 
Nieuwjaarstoernooi op 22 januari. Het toernooi begint om 20.00 uur en wordt 
gehouden in de tennishal van LTC De Kalkwijck. De inloop is vanaf 19.45 uur. 
Er wordt gespeeld tot circa 23.00 uur. Er wordt alleen gedubbeld en je speelt 
steeds met een wisselende partner. 
De kosten bedragen 7,50 euro en de consumpties zijn voor eigen rekening. De 
vereniging zorgt voor rolletjes met slagroom en hapjes.  
Inschrijving kan tot dinsdag 18 januari via tennisverenigingkolham@live.nl  
 

Gezellige kaart- en sjoel-avond 

Op vrijdag, 5 november is onze traditionele Kaart-, Sjoel-avond gehouden. Op 
deze gezellige avond, waar 22 personen aan deelnamen, werd er onder het 
genot van een hapje en drankje driftig gekaart en gesjoeld. De winnaar bij het 
kaarten was Jan Hasenoot en bij het sjoelen was Diana Feringa de beste. 
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Rabo ClubSupport 
De Rabo Clubsupport is een prachtige kans om de kas van onze 
tennisvereniging te spekken! De Rabobank stelde ook in 2021 weer een groot 
geldbedrag beschikbaar voor verenigingen en stichtingen om een bepaald doel 
te realiseren. Ook dit jaar hebben wij hebben ons hiervoor aangemeld en om 
zoveel mogelijk stemmen binnen te halen, zijn we een samenwerkingsverband 
aangegaan met de Vrouwen en Meiden van Nu Kolham en met Stichting 
Dorpshuis.  
Het bedrag dat we dit jaar hebben ontvangen bedraagt 275,02 euro. 
Hartelijk dank voor je stem! 
 

Inleveren Oude Ballen 
Sinds kort staat in onze kantine een emmer waarin je je oude tennisballen kunt 
deponeren. Deze ballen worden kosteloos opgehaald door de inzamelaar.  De 
oude ballen worden voor allerlei uiteenlopende doeleinden hergebruikt. En op 
deze wijze komen de ballen niet bij het restafval. Daarnaast gaat er voor elke 
verkochte bal een gedeelte van de opbrengst naar het indoor Gehandicapten-
tennis.  

 
 
 
 
 

Het bestuur wenst iedereen: 
 

Prettige Feestdagen 
en 

een Gezond en Sportief     

 

 
 

 


