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Activiteitenoverzicht: 
 1 en 8 juli: Vrijdagavond, zomer-toss: zie in deze nieuwsbrief. 

 2 juli: Festival Kolham, zie verder deze nieuwsbrief 

 Vanaf 31 augustus: lessen najaar 

 5 t/m 11 september: Clubkampioenschappen: zie verder deze 
nieuwsbrief 

 
Clubkampioenschappen 2022.  
Zoals ook in 2021 organiseren we ook dit jaar weer de clubkampioenschappen. 
De clubkampioenschappen worden gehouden van 5 t/m 11  september. De 
organisatie is handen van de commissie, die bestaat uit Henk de Haas, Raoel 
Steffens, Sandra Kroeze en José Drent. Zij zijn al met de voorbereidingen 
begonnen. 
Voor opgave en nadere details volgt een aparte uitnodiging per eigen nieuw 
mailadres van de commissie. Omdat het een nieuw mailadres betreft, kan het 
zijn dat deze mail in je spam box belandt. Houdt hierom je spam box ook in de 
gaten. 

 
Laddercompetitie voorjaar en najaar 2022 
De einddatum van de nieuwe laddercompetitie is inmiddels in zicht.  
De wedstrijden van de eerste ronde moeten gespeeld worden vóór 15 juli. 
Van 22 juli t/m 5 november is de tweede ronde van de ladder. We gaan er 
van uit dat alle  deelnemers ook in de tweede ronde weer meespelen. 
Hiervan krijgen jullie na 15 juli bericht. 
Mocht je ook willen deelnemen aan de ladder, dan kun je je vanaf nu 
hiervoor opgeven en spelen in de tweede ronde. Opgave tot en met 15 juli 
via ladderkolham@gmail.com 
Speelafspraken worden door de deelnemers zelf gemaakt. De spelregels en de 
wedstrijdschema’s hebben alle leden ontvangen. Ook hangen deze in de 
kantine. 
  

Vrijdagavondzomertoernooien 1 en 8 juli  

Na de competities gaan we voor al onze seniorleden, voorafgaand aan de 
zomervakanties, op deze vrijdagen toss-avonden organiseren. Door loting  
spelen we in wisselende samenstellingen. Op de avonden staat uiteraard het 
tennis voorop, maar ook gezelligheid, onder het genot hapjes en drankjes.  
We starten om 19.30 uur.  
Er zijn geen deelnamekosten aan verbonden.  
Aanmelden via tennisverenigingkolham@live.nl   
Graag jullie opgave uiterlijk de donderdag ervoor, zodat we zicht hebben op het 
aantal deelnemers. 
We hopen op een paar mooie en gezellige speelavonden! 
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Redactie Nieuwsbrief: Ruud Drent  

Kopij naar: tennisverenigingkolham@live.nl 

Zie ook onze site: www.tennisverenigingkolham.nl 
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Lessen senioren najaar 2022 
Zoals al gemeld zijn voor het komend najaar weer 5 lessen gepland voor de 
senioren op de volgende woensdagen: 
31 augustus, 14 september, 21 september, 28 september en 5 oktober.  
De lessen worden verzorgd door onze gediplomeerde tennisleraar Daniëlle 
Koetje. De kosten zullen ongeveer 45 euro bedragen. 
Je kunt hiervoor aanmelden vóór 15 augustus via 
tennisverenigingkolham@live.nl 
Voor de jeugd volgt nader bericht. 
 

Beheerder facebook en Instagram gezocht   
Vind je het leuk om de facebookpagina van onze verenging te beheren en zo nu 
en dan iets op Instagram te plaatsen, meld je dan bij één van de bestuursleden. 
 

Festival Kolham op zaterdag, 2 juli 2022 
Jullie hebben er al in de Hamster over kunnen lezen. Op zaterdag, 2 juli van 
16.00 tot 18.30 uur vindt het Festival Kolham plaats rondom de nieuwe 
basisschool. Alle 21 verenigingen van Kolham presenteren zich. Ook onze 
vereniging laat zich zien. Ons park is open en er zullen een aantal leden aan het 
tennissen zijn. Lijkt je dat ook leuk, je bent van harte welkom. 
Op het gezellige festivalterrein is muziek en er is van alles te eten en te drinken. 
Daarnaast is er de presentatie van de nieuwe ideeën voor de accommodaties 
(basisschool, gymzaal dorpshuis, tennisbaan en ijsbaan) van Perspectief 
Centrum Kolham. Voor onze vereniging kan dat een behoorlijke 
verandering betekenen! Dus kom de plannen vooral bekijken op 2 juli! 
 

Het bestuur wenst iedereen een hele fijne 
vakantie toe 
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