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Stop met zagen,
hakken en kloven!
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Van de voorzitter,   
Beste leden,  

We gaan alweer aan het tweede deel van het 
tennisseizoen beginnen. Time flies!  

Het voorseizoen was prachtig, veel teams 
hebben meegedaan aan de voorjaars en 
zomeravondcompetitie en de recreatieve spelers 
weten elkaar ook steeds beter te vinden. 

Zo zijn er diverse WhatsApp groepen ontstaan 
waardoor er meer en ook in wisselende 
samenstellingen gespeeld wordt. Het biedt 
kansen, maar er is ook een valkuil. Als je niet 
van het bestaan van de groep afweet, of je staat 
er niet bij, dan is de kans groot dat je geen 
speelmaatje kan vinden. Dat kan niet de 
bedoeling zijn. Tennissen doe je met z’n allen. 

Ben je nieuw of ken je een nieuw lid of iemand 
die nog niet in je groep staat mail dan even naar 
mij dan brengen we jullie met elkaar in contact, 
of we maken een nieuwe groepsapp. Natuurlijk 
kun je altijd met een of meerdere maatjes 
afspreken buiten alles om, maar de groepsappjes 
zijn een mooie extra mogelijkheid om te kunnen 
tennissen.  

Het najaar komt eraan en we spelen ook weer 
competitie op de vrijdagavond.  

Maar eerst de clubkampioenschappen, die 
worden gehouden van 7 tot en met 10 
september voor jeugd en senioren. We 
verwachten een grote opkomst, lekker weer en 
prachtige wedstrijden. 
Veel plezier alvast!! 

 

Carla Koers 

 

 

 

 

 

                                                            

 
 

3



 

Meentsestraat 1 
Giesbeek 
0313-632762 
www.muldershuus.nl

Restaurant ‘t Muldershuus
“Het Leukste Restaurant van Gemeente Zevenaar!”

LUNCH & DINER
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
 

7 t/m 10 september 2017* 
 

Senioren & Jeugd
 

Op Donderdag 7 september as. starten de 
clubkampioenschappen voor de senioren en 
de jeugd. De kampioenschappen eindigen 
op zondag 10 september.* (afhankelijk van de 
deelname wordt er eerder gestart)  

De junioren worden zo veel mogelijk ingedeeld 
op de juiste baangrootte, leeftijd en 
speelsterkte.  

De senioren worden ingedeeld per categorie. 
(enkel, dubbel en/of mix) 

De clubkampioenschappen zijn zowel voor 
de startende tennisser als voor de 
gevorderde spelers. Er wordt gespeeld in 
poules, zodat je meerdere wedstrijden kan 
spelen. 

Je mag je opgeven voor maximaal 2 
categorieën. Dit in verband met de duur van 
het toernooi. 

Als je wilt dubbelen en je hebt geen 
tennispartner, dan gaan wij proberen een 
tennispartner voor je te vinden. Geef dit dan 
duidelijk aan op het inleverstrookje. 

Speeldagen/tijden: 

Door de week speelt de jeugd tot ongeveer 
19:00 uur en de senioren vanaf 19:00 uur. In 
het weekend spelen de jeugdleden en de 
senioren vanaf 10:00 uur. 

Je wordt in de week vóór de 
clubkampioenschappen per e-mail op de 
hoogte gehouden over de speeldata en 
tijden. Zorg dat je 15 minuten voor de wedstrijd 
aanwezig bent. 

 

Wil je met de clubkampioenschappen 
meedoen? Geef je dan zo snel mogelijk op. 

We hopen op een grote hoeveelheid 
aanmeldingen en we gaan er met z’n allen een 
leuke, gezellige en sportieve week van 
maken.  

 

 

Via de link in de nieuwsbrief 
van 19 augustus kun je het 
formulier downloaden en invullen.  

Volledig ingevulde formulieren 
kunnen naar:  

Meentsestraat 31, Giesbeek / 
sabine.salomons@planet.nl  

ovv opgave clubkampioenschappen 2017 

 

Sportieve Groet, Sandra Waller Diemont, Esther 
Witjes en Sabine Salomons 

 

 

Uiterlijke inleverdatum: vrijdag 30 
augustus a.s.. 
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KLUS HET HELE JAAR TOT 20% VOORDELIGER

MET DE KORTINGSPAS VAN EBBERS GIESBEEK
Deze pas geeft u bij aankopen van  10,- een korting van 20% op verf, behang en deuren. 

Een korting van 15% op laminaatvloeren en maatwerk zonwering. 
Een korting van 10%  op alle dierbenodigdheden, electra, gereedschap, hengelsport artikelen, hout, 

ijzerwaren, plaatmaterialen, sanitair, tuin- en overige artikelen.

Een compleet assortiment 
doe het zelf- en hengelsportartikelen

Openingstijden:
maandag: 13.00 uur - 18.00 uur

dinsdag t/m vrijdag: 08.30 uur - 18.00 uur
vrijdag koopavond tot 20.00 uur
zaterdag: 08.30 uur - 17.00 uur

Meentsestraat 93, 6987 CL Giesbeek
Tel.: 0313 - 631502 • Fax: 0313 - 632477

info@ebbersdoehetzelf.nl • www.ebbersdoehetzelf.nl 

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
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De Kommensaal Giesbeek Open 
2017 

 

 

In week 26 hebben we voor de zesde 
keer ons Kommensaal Open 
kunnen spelen. Het toernooi zat weer 
lekker vol en ondanks de niet zo 
beste weersvoorspellingen hebben 
we de hele week prima kunnen 
spelen. 

Wat waren we blij met het voorstel 
om als derde set een supertiebreak 
te spelen! Dat heeft heel wat 
nachtelijke uurtjes gescheeld. Het 
toernooischema is hierdoor ook 
totaal niet in de war geschopt en 
iedereen kon vrijwel op tijd de baan 
op.  

De toernooicommissie had weer 
gezorgd voor een prachtige 
prijzentafel en mooie geldprijzen 
voor de winnaars.  

Ik wil daarom onze 
toernooicommissie en onze trouwe 
sponsors heel hartelijk danken 
voor hun inzet en bijdrage. Top! 

Ik wil de winnaars bij deze nogmaals 
feliciteren met hun prestatie.  

Dat zijn: Bas in de HE 8, Jurjen in 
de HE 7, Matthijs HE 6, Kyra DE 5, 
Wilma en Sandra DD6, Suzanne 
en Puck DD7, Paul en Cor Jan HD7, 
Renko en Irene GD7 en Bob en 
Sandra GD6. Proficiat! 
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Het Geerken 272 | 6932 MX | Westervoort
Veldweg 9 | 6987 EB | Giesbeek

Helpt volwassenen en kinderen bij 
luchtweginfecties, slaapproblemen, obstipatie, 

gedragsproblemen, gewrichtsklachten, 
sportblessures, chronische pijnklachten, stoppen 

met roken, gewichtsverlies etc.
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Koestraat 1
6988 AA Lathum
  0313 63 25 66
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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 Carla Koers voorzitter@tvdedoes.nl (0313) 63 06 61 
Secretaris    

    
Penningmeester Nanning Boerma penningmeester@tvdedoes.nl (06) 41 00 00 68 
Bestuurslid     Claire o ‘Donovan Ledenadministratie     (0313) 63 15 92 
Bestuurslid Roel Nordsiek jeugd@tvdedoes.nl (06) 22 20 01 68 
Bestuurslid Ciro Miceli kantine@tvdedoes.nl (0313) 63 18 03 

 
Technische  commissie 
Ingrid Hoek (voorzitter, competitieleider) 

 
(0313) 63 27 86 

 
Jeugdcommissie 

 

Roel Nordsiek (voorzitter) 
 

jeugd@tvdedoes.nl (06) 22 20 01 68 
 

 
 Kantinecommissie 
Ciro Miceli (voorzitter) 

   kantine@tvdedoes.nl  
(0313) 63 18 03 / 0645622298 

Redactiecommissie 
Carla Koers (eindredactie) 

 
redactie@tvdedoes.nl 

 
(06) 22 23 66 53 

   
 Ledenadministratie   
Claire o ‘Donovan 

 
 

ledenadministratie@tvdedoes.nl 

 
 

(0313) 63 15 92 
Open  Toernooi  Commissie 
Govert Koers (Voorzitter) activiteiten@tvdedoes.nl (0313) 63 06 61 
Ingrid Hoek  (0313) 63 27 86 
Sandra van Dellen  (0313) 63 17 41 
Carla Koers  
Willy van Haren  
Bob Mallisse  

 (0313) 63 16 25 

 
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  (0313) 63 15 92 
meester  penningmeester.stichting@tvdedoes.nl 
Bestuurslid  sponsoring@tvdedoes.nl  

 

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) 

 

Jur Heijstee trainer@tvdedoes.nl (06) 10 75 17 02 
Tennis-Solution  (06) 28 12 36 23 

 
Ledenadministratie Rabobank NL69RABO0321659058 t.n.v. TV de Does 
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Ayurveda

Fysiotherapie

Alternatieve
Geneeswijzen

Aannemersbedrijf
H.L. van den Boom

Giesbeek • Tel. 0313 - 63 21 41 • www.hlvandenboom.nl
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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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