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Grote collectie rackets,
voor jong en oud en van
recreatie tot competitie

1-dags bespanservice,
op de allermodernste
bespanmachine.

Vervang uw grip op tijd,
voor meer comfort.

We adviseren u een passend racket tegen een
scherpe prijs. Van veel rackets zijn ook test-
rackets beschikbaar, zodat u nog beter een
keuze kunt maken.

Van de voorzitter 
 

Beste tennisvrienden, 
 

Het is weer de tijd van de strooiwagens, 

kaarslicht en open haardlucht, voor mijmeringen 
over het afgelopen jaar en voor 

toekomstdromen. 

 

Met plezier denk ik terug aan wat er zich 
allemaal heeft afgespeeld bij onze 

tennisvereniging. De verschillende competities 

(voorjaar, najaar, jeugd, senioren) zijn onder 
uitstekende omstandigheden gespeeld met veel 

sportieve hoogtepunten. 

 
Dit jaar hadden we een bijzonder goed geslaagd 

open toernooi waarvan een deel van de 

opbrengst ten goede is gekomen aan KiKa. KiKa 

is een organisatie die veel nuttig werk verricht 
om kinderkanker verder terug te dringen. Daar 

slaagt KiKa steeds beter in en nu ook een beetje 

door onze steun. Volgend jaar zullen we weer 
een open toernooi houden vanaf 24 juni met de 

finales op 30 juni. Het Open toernooi zal dan 

onder de naam “Giesbeek Open” voor Angerlo’s 

Nieuws worden gespeeld. 
 

Je kunt al het tennisnieuws lezen in ons clubblad 

maar vaak hebben we de steun nodig van het 
Angerlo’s Nieuws om onze berichten breder 

bekend te maken. Wij kunnen nu iets terugdoen. 

Een substantieel deel van de opbrengst van het 
Open toernooi 2014 zal worden geschonken aan 

het Angerlo’s Nieuws, die deze steun goed kan 

gebruiken. 

 
Afgelopen najaar is gestart met een 

wintercompetitie nieuwe stijl. De deelnemers zijn 

enthousiast. Laten we hopen dat deze interne 
competitie geen hinder zal ondervinden van de 

winter.  

 
Opvallend is dat onze nieuwe accommodatie 

steeds beter gebruikt wordt. Het is goed te zien 

dat de banen steeds vaker bespeeld worden. De 

club leeft steeds meer en de sfeer is uitstekend. 
De club bloeit helemaal op maar de verwachte 

groei van het aantal leden stagneert nog wat. 

Misschien is dat te wijten aan de economische 
situatie. De economische vooruitzichten zijn 

echter positief en laten we hopen met gunstig 

effect op de ledengroei. In ieder geval zal het 
clubbeleid gericht blijven op ledengroei. Daarom  

willen we de contributiebijdrage en de 

consumptiekosten niet verder verhogen. Maar de 

kosten en de baten moeten in evenwicht zijn om 
de club levensvatbaarheid te geven voor de 

langere termijn.  Ledengroei is ook sportief en 

vanuit verenigingstandpunt erg gewenst. 
 

 

 
 

Nieuwe mensen brengen nieuwe ideeën, 

uitdagingen en mogelijkheden mee.  
Als je goede ideeën hebt om nieuwe leden aan te 

trekken aarzel niet die kenbaar te maken. Wij 

willen ze graag horen.  

 
Het oude jaar zit erop en het nieuwe jaar 

begroeten wij. Namens het bestuur word je 

uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie op 
zondag 12 januari vanaf 16.00 uur. 

 

Ik wens jullie allemaal een gezond en sportief 
2014 toe. 

 

Govert Koers 
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HET KLINKT AL 
LEKKERDER
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Clubkampioenschappen 2013 
 

De clubkampioenschappen kenden dit jaar een 
wat stroeve start in verband met slecht weer. 

Echter door de goede samenwerking en 

medewerking van alle spelers is het toernooi 

zeker gezellig en geslaagd te noemen! 
 

De clubkampioenen 2013 van T.V. de Does zijn 

geworden: 
Herensingle 6: Dennis van Aalst 

Herensingle 8: Jorno Staring 

Herendubbel 8: Jorno Staring en Tom Kelderman 
Herendubbel 7: Ron Arons en Anton Witjes 

Damessingle 6: Sandra Wiggers 

Damesdubbel 6: Sandra Waller-Diemont en 

Esther Witjes 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Damesdubbel 8: Claire O’Donovan en Karin van 

Aalst 

Mix dubbel: Renko van Dellen en Irene Wigmans 
Gefeliciteerd met deze mooie prestatie allemaal! 

 

 

Alle spelers bedankt voor hun inzet en 

medewerking. Hopelijk maken we er ook volgend 

jaar weer een mooi toernooi van met elkaar. 

 

De Activiteitencommissie 
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Restaurant
‘t Muldershuus
Zelfs de koudste winterdag staan wij voor u klaar!

Lekker en gezellig eten? Bij ons 
bent u aan het juiste adres!

Meentsestraat 1 Giesbeek - (0313) 63 27 62 - www.muldershuus.nl

In het zonnetje 
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Sponsor in actie 

 
Ieder clubblad komen ze weer terug: de 

advertenties van onze sponsoren. In een 

advertentie is slechts weinig informatie te lezen, 
terwijl er vaak zoveel meer te vertellen is! 

Daarom bieden wij onze sponsoren graag de 

mogelijkheid hun werkzaamheden wat beter aan 
u uit te leggen. Dit keer komt de praktijk van 

Marion Miceli aan bod. Tijdens het Open Toernooi 

hielp zij Jan Wouters. En dat was maar goed 

ook. Hieronder leest u zijn verhaal: 
 

“Beste Marion, 

 
Bij deze wil ik je bedanken voor wat je voor me 

hebt gedaan. 

 
Voor u, de nieuwsgierig lezer, wil ik dit wel even 

uitleggen: 

 

Tijdens het afgelopen Kika Open Tennistoernooi, 
waar ik als bondsgedelegeerde aanwezig was,  

was Marion met een voor mij vreemd apparaat in 

de weer. Nieuwsgierig geworden, vroeg ik haar 
wat ze aan het doen was. Ze gaf aan dat ze 

bezig was met Body-Check metingen.  Dit was 

en is een onderdeel van haar werkzaamheden 

binnen de gezondheidszorg. Tijdens het 
tennistoernooi voerde ze meerdere metingen uit.  

Hiervoor vroeg ze een kleine vergoeding die 

rechtstreeks naar de Kika-stichting  vloeide.  Ons 
toernooi had de Kika-stichting geadopteerd. 

Wie zegt dan nee? Ik niet. Dus eerst op de 

weegschaal. Potdorie; 2 kg meer dan gedacht. 
Waarschijnlijk een weegfout. De gemeten 

vetpercentages, die goed waren, bevestigden dit 

vermoeden. Wat me wel trof was de gemeten 

bloeddruk: veel te hoog. 
Omdat ik er wat nonchalant op reageerde werd 

ik er die avond door Marion meerdere malen op 

gewezen hierover contact op te nemen met mijn 
huisarts. Het zal wel liggen aan “druk…druk..” 

Ik zat toen net in de fase dat ik ging stoppen 

met werken. Dus de verklaring was snel  
gevonden. Goed toch? Na een paar weken toch 

maar even naar de medicijnman.  

De metingen daar en een continu 24-uursmeting 

bevestigden de metingen van Marion. 
Mijn huisarts, die ik eerder oneerbiedig 

medicijnman noemde, gaf me aan dat ik blij 

mocht zijn dat ik tijdens het tennistoernooi deze 
metingen heb laten uitvoeren. Inmiddels is mijn 

bloeddruk, zij het met medicatie, wel weer op 

het ‘vertrouwde’ nivo. 
 

Marion, begrijp je nu waarvoor ik je wil 

bedanken? De meting, oké. Maar je 

vasthoudendheid mij naar de medicijnman te 
bewegen heeft me mogelijk een hoop ongemak 

bespaard. 

 
Bedankt en de groetjes aan Ciro 

 

Jan Wouters” 
 

 

Wilt u meer informatie over de praktijk van 

Marion? Kijkt u eens naar de advertentie in dit 
clubblad en neem contact op! 
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De Jeugd 
 

De wintertrainingen zijn alweer een tijdje 

bezig. Rienk-Jan Heemskerk 

geeft momenteel alle 

tennislessen. (Hij is onderdeel 

van Tennisschool Marco Kroes) Nadat de 

eerste aantal lessen gegeven zijn hebben alle 

groepen hun draai weer gevonden. 

Rienk-Jan geeft deze wintertrainingen op dinsdag 

en op vrijdagmiddag. Hij is te bereiken op 06-

33744291 

 

Zoals sommigen misschien al vernomen hebben, 

geeft Lody deze wintercyclus geen les. We willen 

zeker nog op passende wijze afscheid van Lody 

nemen.  

Lody heeft in de periode dat Luuk in Australië 

was zijn lessen overgenomen. Hij is daarna nog 

een aantal lessen blijven geven en heeft een 

gehele dag van Luuk 

overgenomen nadat Luuk een 

nieuwe baan had gekregen. 

Dit hebben we zeer op prijs 

gesteld. Lody, bedankt voor alle fijne trainingen!   

 

De Clubkampioenschappen van de jeugd zijn 

gehouden op 14 en 15 september jl.  

We hebben veel geluk gehad met het 

weer en het was een geslaagd 

toernooi. Hieronder staan de winnaars 

van de clubkampioenschappen: 

Mini’s: 1e  Isaac Samson; 2e Sjoerd van Haren 

Enkel Driekwart: 1e Floor Dekkers; 2e Isa van 

Haren 

Enkel t/m 12 jaar: 1e Twan Scheperkamp;  

2e Wessel Nijhuis 

Enkel t/m 17 jaar: 1e Jules Koekkoek; 2e  Johan 

Ribbers 

Dubbel t/m 17 jaar: 1e Jules Koekkoek & Johan 

Ribbers; 2e Twan Scheperkamp & Wessel Nijhuis 

Jullie allemaal, van harte gefeliciteerd met jullie 

overwinningen! 

Het was een leuk en zeer sportief toernooi! 

 

Karin van Haren (moeder van Sjoerd) komt de 

jeugd-commissie versterken. Zij gaat samen met 

Gaby en Sandra de activiteiten organiseren voor 

de jeugd. We zijn heel erg blij dat zij het team 

komt versterken. WELKOM!!! 

 

 

 

 

We zijn per 1 januari 2014 op 

zoek naar een nieuwe  

jeugdvoorzitter/-coördinator.   

Hij/zij zal d.m.v. een helicopterview en 

goed contact met de ouders, trainer en het 

bestuur alles in goede banen leiden. Ergens 

anders in het clubblad lees je er meer over. 

  

Agenda: In het volgende clubblad vind je de 

activiteitenkalender voor het komende jaar. Het 

beloofd een leuk en sportief jaar te worden! 

De jeugdcommissie wenst je alvast 

fijne feestdagen en een sportief 

nieuwjaar! 

 

Groeten van de Jeugdcommissie! 

Gaby, Karin B., Karin van H., Sandra en Sabine 

Je kunt ons bereiken: 

Sabine Salomons,  

Meentsestraat 31, Giesbeek 

0313-630633 / 06-10665911 

jeugd@tvdedoes.nl 
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Vidistri | Vidi-Touch International B.V.  
T 026 3618232 | verkoop@vidistri.nl
www.vidistri.nl | www.vidi-touch.eu

Alles-in-één gemak 
        met Vidi-Touch

Interactief naar een hoger niveau! Vidi-Touch is een Full HD LCD/LED 
monitor met ingebouwd Audio systeem. Vidi-Touch is Plug and Play 
met uw computer. 

Door het ingebouwde luidsprekersysteem en diverse aansluit-
mogelijkheden is Vidi-Touch uiterst gebruiksvriendelijk en 
geschikt voor ieder klaslokaal. 

Leverbaar in 47, 55, 65 en 82 inch.   





DOWN
EFFECT
UP& Bevestiging Vidi-Touch

De Vidi-Touch kan in de meest veeleisende ruimte 
eenvoudig geïnstalleerd worden met de standaard 
meegeleverde wandmontage of op een mobiel onderstel. 
Hiervoor zijn verschillende bevestigingsmogelijkheden 
leverbaar. Scan de OR-code voor meer informatie.

VIDISTRI_ADV_244x168mm.indd   1

VELDMAN SPORT
HERKENT U DIT?

 BRANDENDE VOETEN

 EEN OVERBELASTE ARM

 OVERMATIG TRANSPIREREN

 ZACHTE TENNISBALLEN

 PIJNLIJKE KRAMPACHTIGE HANDEN

 GEEN GRIP OP HET RACKET

 KROMME, PIJNLIJKE OF ZELFS          

 BLAUWE TENEN

 LAST VAN DE ZON

 EEN BEZWEET VOORHOOFD

 LAST VAN DE KNIEËN

 BLAREN ONDER DE VOETEN

 IRRITATIE AAN DE POLS

 NATTE BEZWETE KLEDING

 WEGGLIJDEN OP HET TENNISVELD

 HAREN IN HET GEZICHT

 ZERE ELLEBOOG

DE OPLOSSING? KOM BIJ ONS LANGS

Rozendaalselaan 7 6881 KX Velp 
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wenst alle tennissers een zeer warm seizoen toe        

 

              ook een prima idee voor uw party, buurt of bedrijfsfeest  

                            bel of mail ons voor informatie! 

                        +31630968184    ijsenijskoud@kpnmail.nl 
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De Activiteitencommissie 
 

Voor het komende seizoen is de 
activiteitencommissie weer druk aan de slag 

gegaan om leuke activiteiten te organiseren. Tot 

nu toe staan er al een paar leuke toernooien.  
 

In maart wordt het voorjaarstoernooi gehouden. 

Dit is een uitwisselingstoernooi met spelers uit 

de regio om alvast ‘in the mood’ te komen voor 
de voorjaarscompetitie. Dit is nu al een groot 

succes! 

 
In maart en april staat het Openingstoernooi op 

het programma. De laatste jaren gaat dit samen 

met ‘Maak Kennis met Tennis’, zodat nieuwe 
(nieuwsgierige) leden gelijk mee kunnen spelen 

met dit toernooi. 

 

Juni is de maand van het De Does Open Toernooi 
voor KiKa. Het Open Toernooi is afgelopen jaar 

weer goed verlopen. Er komt steeds meer 

bekendheid en de spelers van buiten zijn 
enthousiast. Voor KiKa werd afgelopen jaar het 

fantastische bedrag van ruim 500 euro  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

opgehaald. Alle sponsors: bedankt! Dit jaar zal 
het Open Toernooi de laatste week van juni 

worden gehouden.  

 
In september kan er weer gestreden worden 

voor de clubkampioenschappen. Afgelopen jaar 

kwamen alle disciplines tegelijk aan bod, 

waardoor er soms een overkill aan wedstrijden 
ontstond. Die opzet zal dit jaar worden 

geëvalueerd en wellicht wordt daar nog het een 

en ander in veranderd. Suggesties zijn altijd 
welkom! 

 

Het is weer kouder geworden en dus was het dit 
jaar tijd voor een wintercompetitie. Sinds 

november wordt er lekker gespeeld en we horen 

alleen maar positieve geluiden. Als er een paar 

forse sneeuwbuien vallen kan het zijn dat we tot 
maart door moeten gaan met de 

wintercompetitie! 

 
De Activiteitencommissie 
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Even voorstellen… 
 
 

Sabine Salomons heeft mij gevraagd of ik per 
direct het gedeelte “competitie jeugd” van haar 

kan overnemen. Na een informatief en leuk 
gesprek met Sabine ben ik erg enthousiast 
geworden en heb er veel zin in! Dit zal 

betekenen dat de correspondentie, inschrijvingen 
en informatie via mij zullen gaan lopen. 

Aangezien ikzelf nog niet zo heel lang tennis en 
nog niet alle klappen van het “tennisracket” ken, 
zal Sabine mij de eerste tijd nog 

helpen/begeleiden.  
 

Het wedstrijdsysteem voor kinderen tot en met 
12 jaar zal dit jaar veranderen. Dit is niet alleen 
voor mij nieuw, maar voor alle 

tennisverenigingen en dus heel erg leuk om op 
te pakken. “Tenniskids” is een KNLTB 

programma, die de huidige competitie voor 
kinderen tot 12 jaar zal vervangen. De kinderen 
zullen in een periode van 9 (losse) weken 

meedoen aan de zogenoemde World Tour.  
Hierover heeft al het een en ander in de vorige 

editie van het clubblad gestaan en daarover later 
nog veel meer!  

 
Dan nog een korte introductie van mijzelf. Mijn 

naam is Karin 

Boxem, 45 jaar 
oud. Getrouwd 

met Wouter en 
moeder van 3 
kinderen, Floor, 

Douwe en Lotte.  
Ik ben vorig jaar 

begonnen met 
tennisles op de vereniging en dit was mijn eerste 
kennismaking met tennis. Enthousiast gemaakt 

door Wouter, die vroeger getennist heeft en die 
het tennissen nu ook weer opgepakt heeft en 

door dochter Floor die nu bijna 2 jaar tennist.  
Ik hoop dat het een sportieve, leuke en gezellige 
competitie wordt! 

 
Groeten, Karin Boxem 
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Vacature Jeugdcommissie 
 

We zijn voor de jeugdcommissie opzoek 
naar vervanging van onze jeugdvoorzitter/ 

jeugdcoördinator. 

 
Wat doet de jeugdvoorzitter/ -coördinator 

zoal: 
Hij/zij is voornamelijk bezig in de basis:  

 Communicatie (voornamelijk per mail),  
 Houdt een helicopterview,   

 Heeft goed contact met de trainer.  
De jeugdvoorzitter/-coördinator  zit tevens in  
het bestuur (±4 vergaderingen p.j.). 

Er wordt ongeveer 5 a 6 keer per jaar 

vergaderd binnen de jeugdcommissie.  

 
 

Hoe gaat de jeugdcommissie te werk?  

De jeugdcommissie bestaat uit: 
3 à 4 personen voor het organiseren van 

activiteiten voor de jeugd. (Gaby, Sandra, Karin 

v H.) 
1 persoon voor de competities en de “World 

Tour”. (Karin B.)  
1 jeugdvoorzitter / - coördinator. 

 
 

 

. 

 

 

 

 
 

      

 

 

Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen? 

Laat het ons weten. 

Dit kan via de mail jeugd@tvdedoes.nl of 

via 0313-630633. 

We hopen dat we jou enthousiast hebben 

gemaakt! 

Groetjes,  

De Jeugdcommissie 

Gaby Veer, Sandra Waller Diemont, Karin 

Boxem, Karin van Haren en Sabine Salomons 
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Stop met zagen,
hakken en kloven!

 

Nieuwjaarsborrel 
 

Heb jij zin om met goed het nieuwe jaar in te 

luiden? Kom dan op zondag 12 januari naar het 

clubhuis om samen feestelijk aan 2014 te beginnen! 

Iedereen is vanaf 16:00 uur welkom voor de borrel. 

Hopelijk zien we jullie daar! 
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Op pad met de peugeot 
 

Grote winnaar van 

het afgelopen 

Open Toernooi was 

Bennie Rutgers, en 

daarom mocht hij 

een weekendje 

weg met deze prachtige peugeot! Op een mooie 

dinsdagochtend vertrokken Bennie en zijn vrouw 

Ciska naar het plaatsje Prum in de Eifel, waar ze 

vanuit de auto hebben kunnen genieten van de 

mooie omgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een bezoek aan de Bitburger Brouwerij stond 

een heerlijk Duits diner voor hen klaar. De 

volgende dag was het tijd de auto eens goed uit 

te testen op het circuit van Francochamps 

waarna ontspannen kon worden in de Spa in 

België. Met een kleine tussenstop werd de auto 

daarna weer teruggebracht met 800 kilometer 

extra op de teller!  

 

Al met al een goed weekend! 

Algemene Ledenvergadering 

 

Ook komend jaar zal er weer een ALV worden 

gepland. De precieze datum hiervoor is echter 

nog niet bekend gemaakt. Dit zal te zijner tijd 

via de mail gebeuren. Ook de notulen van de 

vorige vergadering en de agenda zult u dan 

digitaal toegezonden krijgen. Houd de mail dus 

goed in de gaten!  
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Uw redacteuren Jorrin en Remi wensen 

u vanuit Thailand een vrolijk kerstfeest en 

een heel gelukkig en sportief 2014! 

 

 

 

 

 
 

Jorrin zal nog drie 

maanden in Azië 

rondtrekken. Op de 

hoogte blijven van alles 

wat hij daar meemaakt? 

Volg zijn blog!  

www.jorrinopreis.reismee.nl 
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Buffetten:
Warm-Koud, Hapjes, Bourgondisch, e.a.

op iedere gewenste locatie
www.hofvaneden-catering.nl

tel. 0653943219

Kwaliteit in nieuw- en verbouw,

WWW.EBBERSGIESBEEK.NL
0313-631474

renovatie en onderhoud sinds 1932

Rozendaalselaan 7    Velp      026 - 3619010   
Veldman Sport is onderdeel van de Ter Hoeven Groepwww.veldmansport.nl

“De Veerstal”
Recreatiepark & Restaurant

 Alle adverteerders 
in ons clubblad

 Alle sponsoren van
Giesbeek open 

2013

Namens alle leden 
Sponsoren bedankt!
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---COLOFON--- 
 

 

T.V. De Does – verenigingsnummer 14084 

Landaansestraat 1A, Giesbeek (geen postadres/zie secretaris)   (0313) 63 11 05 

 

 

 

Bestuur vereniging 

Voorzitter  Govert Koers  voorzitter@tvdedoes.nl  (0313) 63 06 61 

Secretaris  Catharina Rinsma secretaris@tvdedoes.nl   (0313) 63 20 57 

       Kerkstraat 61, 6987 AB Giesbeek 

Penningmeester  Nanning Boerma penningmeester@tvdedoes.nl (06) 41 00 00 68 

Bestuurslid  Sabine Salomons  jeugd@tvdedoes.nl   (0313) 63 06 33 

Bestuurslid  Ciro Miceli   kantine@tvdedoes.nl   (0313) 63 18 03 

Bestuurslid  Jorrin van Dellen redactie@tvdedoes.nl  (0313) 63 17 41 

Bestuurslid  Karin van Aalst ledenbelang@tvdedoes.nl  (0313) 63 03 28 

 

Technische commissie 

Hanneke Kampstra (voorzitter, competitieleider)    (0313) 63 16 57 

Carla Koers         (0313) 63 06 61 

Jeugdcommissie 

Sabine Salomons (voorzitter) jeugd@tvdedoes.nl    (0313) 63 06 33 

Gaby Veer         (0313) 84 50 96 

Karin Boxem         (06) 13 48 00 59 

Sandra Waller Diemont        

Kantinecommissie 

Ciro Miceli (voorzitter)   kantine@tvdedoes.nl,   (0313) 63 18 03 / 0645622298 

Clari Broere          (0313) 63 16 80 

Rick Veldhoen         (0313) 63 23 32 

Ria Rouwhorst        (0313) 63 19 20 

Redactiecommissie 

Jorrin van Dellen (redactie)   redactie@tvdedoes.nl  (0313) 63 17 41 

Els van Schaik (verzending)       (0313) 63 12 35 

Reina Veldhoen (bezorging)       (0313) 63 23 32 

Ledenadministratie 

Jorrin van Dellen   ledenadministratie@tvdedoes.nl (0313) 63 17 41 

Activiteitencommissie/Open Toernooi Commissie 

Carla Koers (voorzitter)   activiteiten@tvdedoes.nl  (0313) 63 06 61 

Jolanda Beer         (0313) 63 16 25 

Sandra van Dellen        (0313) 63 17 41 

Ingrid Hoek         (0313) 63 27 86 

 

Bestuur stichting 

Voorzitter  Nanne van Dellen  voorzitter.stichting@tvdedoes.nl (0313) 63 17 41 

Secretaris  Nanne van Dellen  secretaris.stichting@tvdedoes.nl (0313) 63 17 41 

Penning- Eddy Witjes        (0316) 63 15 92 

meester      penningmeester.stichting@tvdedoes.nl  

Bestuurslid  Bob Mallisse   sponsoring@tvdedoes.nl  (0313) 63 21 16 

 

Baan en beheercommissie 

André Rouwhorst (ploeg 1)       (0313) 63 19 20 

Wally Ruis (ploeg 2) 

Nanne Kampstra (ploeg 2)        (0313) 63 16 57 

Nanne van Dellen (contactpersoon gemeente)     (0313) 63 17 41 

 

Clubtrainer(s) 

Rienk-Jan Heemskerk   trainer@tvdedoes.nl   (06) 33 74 42 91 

Lody Teeuwsen         (06) 27 00 82 07 

  

 

Ledenadministratie Rabobanknr. 32 16 61 524 
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Deze pas geeft u bij aankopen van  10,- een korting van 20%
Een korting van 15%

Een korting vana 10%
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: Landaansestraat 1a, 6987 EK, Giesbeek

 

Accountancy   Belastingadvies   Human Resource Services 
 

It-Audit & Procesmanagement    Online boekhouden 
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