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Activiteitenoverzicht: 
 Zaterdag, 14 januari 2023: Nieuwjaarstoernooi Kalkwijckhal 

junioren en senioren  

 4 en 5 februari 2023: Amerikaans MIX toernooi OGTB, Winschoten 

 4 en 5 februari 2023: Davis Cup Finals in Martiniplaza 

 Woensdag, 22 februari 2023: ALV 

 Zaterdag 11 maart 2023 NL Doet 

 
Nieuwjaarstoernooi 14 januari voor jeugd en senioren 
Gelukkig kan het weer! Na het laatste Nieuwjaarstoernooi in januari 2020 
kunnen we ons jaarlijkse Nieuwjaarstoernooi in de tennishal van LTC De 
Kalkwijck in Hoogezand weer houden, dit jaar ook voor onze jeugdleden.  
Op zaterdag, 14 januari begint het toernooi voor de jeugd om 16.00 uur (inloop 
vanaf 15.45 uur) en eindigt om 18.00 uur. De organisatie hiervan is in handen 
van onze jeugdcommissie.  
Om 20.00 uur starten de senioren. 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 andere partner. 
De kosten voor de jeugd bedragen 4 euro en voor de senioren 8 euro. De 
consumpties zijn voor eigen rekening. De vereniging zorgt voor de hapjes. 
Inschrijving voor jeugd en senioren kan tot maandag 9 januari via 
tennisverenigingkolham@live.nl  
 

Feestelijke start NPG Project “Dorps en Wijkplannen” 
Op 26 november was de feestelijke start van het Nationaal Programma 
Groningen (NPG) in onze gemeente, waaronder ook ons toekomstplan  
Perspectief Centrum Kolham (PCK) valt. Burgemeester Adriaan Hoogedoorn 
kwam samen met de projectleiders van de gemeente, op bezoek in Kolham voor 
de officiële start en om kennis te nemen van ons toekomstplan. Zie de foto’s 
hieronder. 
Zoals bekend betreft ons PCK m.n. de uitbreiding van de basisschool, met als 
gevolg het eventueel verplaatsen van ons clubgebouw, die dan evt. 
gecombineerd kan worden met het clubgebouw van de ijsbaanvereniging. 
Daarbij is ook de herinrichting van het ijsbaanterrein opgenomen. 
Voor het maken, uitvoeren en voor het inhuren van onafhankelijke begeleiding 
van de plannen is geld beschikbaar gesteld. Kolham ontvangt een bedrag van 
20.000 euro om te kunnen starten met het project PCK. Als het plan afgerond is, 
wordt met de gemeente een uitvoeringsagenda gemaakt. De burgemeester 
overhandigde een speciale borrelplank aan Diana Feringa en Jenne van der 
Naald, als vertegenwoordigers van de Dorpsvereniging. De borrelplank staat 
symbool voor het project, waarbij buurtgenoten samen om tafel gaan en waarbij 
ieder een bijdrage kan leveren en dus meedenken en doen in eigen dorp, onder 
het genot van……. 
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Redactie Nieuwsbrief: Ruud Drent  

Kopij naar: tennisverenigingkolham@live.nl 

Zie ook onze site: www.tennisverenigingkolham.nl 
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OGTB toernooi 
Namens de OGTB organiseert TV Watec te Wagenborgen in februari 2023 het 
Amerikaans Mix toernooi. Dit toernooi is toegankelijk voor leden van 18 jaar en 
ouder van verenigingen die zijn aangesloten bij de OGTB. 
Datum en plaats: 
Het toernooi zal worden gehouden op zaterdag 4 en zondag 5 februari 
2023 in de tennishal in Winschoten aan de Hoorntjesweg. 
Speeltijden: 
Na opgave en betaling wordt iedereen persoonlijk geïnformeerd. Gezien het 
aantal banen (3) is er beperkte deelname. Zowel op de zaterdag als op de 
zondag geldt een maximum aantal deelnemers van 24. Volgorde van betaling 
na aanmelden is bepalend. Aanvang is om 09.00 uur en einde rond 16.00 uur. 
Opgave: 
U kunt zich per e-mail opgeven bij Siemon Bierma: sbierma@ziggo.nl. Men 
geeft zich individueel op. Opgave voor beide dagen is mogelijk. Na opgave per 
mail krijgt u eerst bericht of u mee kunt doen en nadat betaling binnen is, is het 
officieel. Graag in de aanmelding vermelden: naam, welke dag/dagen, 
speelsterkte in de dubbel en van welke vereniging u lid bent. De organisatie stelt 
de mix koppels samen. De sluitingsdatum is 14 januari 2023. 
Kosten: 
Het inleggeld bedraagt € 10 per persoon per dag.  U betaalt dus NIET op de dag 
zelf. Opgaven zonder het bijbehorende bedrag worden niet gehonoreerd. Mocht 
een deelnemer verhinderd zijn op de speeldatum dan mag hij of zij een 
gelijkwaardige vervanger inzetten. 
U kunt het inleggeld à € 10,- per dag overmaken op rekeningnummer NL67 
RABO 0366953923 ten name van Tennisvereniging Watec onder vermelding 
van Amerikaans Mix Toernooi 2023 en uw naam. 
Inlichtingen:  
Voor nadere inlichtingen en opgave kunt u contact opnemen met Siemon 
Bierma, via de mail sbierma@ziggo.nl of bellen met 06-23437302. 
 

TeamNL Davis Cupteam in Martiniplaza 
Op zaterdag 4 februari en zondag 5 februari speelt het TeamNL Davis Cupteam 
de kwalificatieronde voor de Davis Cup Finals tegen Slowakije in Martiniplaza in 
Groningen.  
Een mooie kans om in Groningen van toptennis te genieten! 
Tickets zijn al te koop via toptennis.tennis.nl. Overigens onderzoekt de KNLTB 
nog of er voor verenigingen speciale kaartenacties georganiseerd kunnen 
worden. Indien dit het geval is volgt natuurlijk nader bericht. 
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Eérste plaats in de KNLTB competitie! 
Ons vrijdagavond team in de KNLTB competitie “Gemengd 4e klasse Dubbel 
17+” heeft in de najaarscompetitie de eerste plaats veroverd. In een spannende 
strijd was er uiteindelijk een gedeelde eerste plaats met 16  punten voor de 
teams uit Wedde en Kolham. Maar door een hoger aantal gewonnen games 
werd Kolham eerste! Een mooi resultaat. 
Het team is gefeliciteerd door het bestuur en in de bloemetjes gezet. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Het bestuur wenst iedereen: 

 

Prettige Feestdagen 

en 

een Gezond en Sportief 2023 

 

 

 
 


