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Stop met zagen,
hakken en kloven!

2



Van de voorzitter,   
Beste leden,  

Dit is mijn eerste stukje als jullie voorzitter en 

het doet me plezier om allerlei activiteiten voor 

de komende periode te mogen melden.  

Zo zijn we alweer een eind op weg met de 

voorjaarscompetitie. Vooral op de 

vrijdagavonden geeft dat een gezellige drukte en 

wie weet zit er wel weer een kampioensteam aan 

te komen… 

Het bestuur heeft onder aanvoering van Nanning 

Boerma besloten om uit een ander vaatje te 

gaan tappen en zo hebben we nu Heineken en 

een heerlijk witbiertje op de tap zitten. Menigeen 

zal dit inmiddels wel geproefd hebben.  

De leden van de Open Toernooi Commissie zijn 

ook al lekker bezig, want de laatste week van 

juni wordt voor de zesde keer dit toernooi 

gehouden. De Kommensaal Open 2017 start op 

maandag 26 juni en je kunt je inschrijven via 

toernooi.nl.  

Voor nieuwe leden hebben we een leuke 

introductiekorting met daaraan vijf tennislessen 

gekoppeld. Weet je nog iemand die best wel wil 

gaan tennissen, trek haar of hem dan nu over de 

streep! Verderop in het blad staat de flyer met 

het intekenformulier.  

Rest mij jullie allen een hele sportieve zomer toe 

te wensen met veel zon en tennisplezier! 

Carla Koers 
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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
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Meentsestraat 1 
Giesbeek 
0313-632762 
www.muldershuus.nl

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

LUNCH & DINER

 

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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laatste week van juni
De Kommensaal Open

ook dit jaar weer!
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De Kommensaal Open gaat weer van start!
Voor de zesde maal wordt dit gezellige toernooi gespeeld
op de prachtige smashcourt banen van tennisvereniging De Does.

Steeds meer tennissers en tennisters van buiten de vereniging 
weten de weg naar Giesbeek te vinden om aan het gezelligste toernooi
van de Liemers mee te doen. Er zijn mooie prijzen te winnen 
en iedereen wordt “in de watten” gelegd.

Heb je zin om mee te doen en ben je lid van de KNLTB, geef je dan
op bij toernooi.nl  “De Kommensaal Open”.

We gaan er met z’n allen weer een prachtige week van maken!

                                                                                       De O.T.C. 

laatste week van juni

De Kommensaal Open 2017

ook dit jaar weer!
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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 
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Leren tennissen doe je 

bij……………Tennis-Solution 

 

Tennis-Solution verzorgt inmiddels alweer een 

aardige periode de tennislessen bij TV De Does. 

Nadat we afgelopen winter een kleine tegenvaller 

kregen te verwerken door het plotselinge vertrek 

van trainer Erwin Koop, hebben we inmiddels 

hiervoor een prima vervanger gevonden; Jur 

Heijstee. Jur verzorgt op dit moment alle 

tennistrainingen bij TV De Does.  

 

 

Uit de reacties van de kinderen en de 

verschillende ouders horen wij dat ze erg 

tevreden zijn over Jur. Jur zelf is ook helemaal 

op zijn plaats bij TV De Does: “Ik voel me vanaf 

het eerste moment helemaal thuis in Giesbeek. 

Ik vind het een heel gezellig park met het 

clubhuis mooi tussen de banen in, de mensen 

hebben me goed opgevangen en ik wil graag 

iedereen een stapje verder helpen om een 

betere tennisser te worden. Ik ben regelmatig 

aanwezig bij de World Tour voor de kinderen om 

te kijken of ze datgene wat ze in de lessen 

hebben geleerd ook om kunnen zetten in hun 

wedstrijdjes; erg leuk”!! 

 

De reguliere lessen lopen inmiddels, maar in 

samenwerking met TV De Does hebben we ook 

een speciale “Seizoensopening-Actie” voor 

senioren opgezet. Een lidmaatschap tot 1 januari 

2018 inclusief 5 introductielessen voor maar  

€ 98,-! Een mooie gelegenheid om kennis te 

gaan maken met de tennissport en de 

gezelligheid bij TV De Does. Gedurende het 

seizoen willen we ook nog een “opfris-cursus” 

gaan aanbieden, waarbij we in een cyclus van 5 

trainingen alle slagen weer even aan bod laten 

komen voor een speciaal tarief. Informatie 

hierover volgt later.  

 

Voor meer info ( of vragen ) over alles wat met 

de tennislessen te maken heeft, verwijzen we 

iedereen graag naar onze website www.tennis-

solution.nl  

 

We hopen iedereen graag terug te zien op het 

gezellige park van TV De Does. 

 

 

TEAM TENNIS-SOLUTION 
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Koningsdag 2017 
Op 27 april hebben we als tennisvereniging 

meegedaan met de spellenmiddag op het 

Dorpsplein. Foei, wat was het soms koud en nat, 

maar het mocht de pret niet drukken. 

Na een aarzelend begin, kwamen de inwoners 

van Gies even langs om te kijken, mee te spelen 

en te proeven van het heerlijke gebak. 

Ook Trudi en Sabine hadden prachtige taarten 

gebakken. Te mooi om op te eten! 

Trudi heeft zelfs de derde prijs met haar taart 

gewonnen!  

Dankzij de inzet van Ine, Trudy en Hans, Trudi, 

Ingrid en Sandra, Ciro en Govert hebben we een 

leuke, gezellige middag gehad. Dank allen! 

 

 

 

Toernooien die nog op de rol staan: 

De Kommensaal Open 2017, week 26 

Clubkampioenschappen 

Pubquiztoernooi 

Afsluitingstoernooi 

Kersttoernooi 

 

De jeugdcompetitie: 

Zondag 11 juni 2017 

Zondag 18 juni 2017 

Zondag 25 juni 2017 

1 en 2 juli Tenniskids feest 

 

Competitie senioren: 

Zomeravondcompetitie woensdag 

Najaarscompetitie 

12



In het zonnetje 
 

 

 

Ingrid Hoek  Ingrid is onze VCL 

(verenigingscompetitieleider) en 

regelt de Competities, maar ook VTL 

(verenigingstoernooileider) bij ons 

Open Toernooi team. Chapeau! 

 

 

Wist je dat? 

Elke vrijdagmorgen gezellig toss 

tennis wordt gespeeld? 

De laatste week van juni het Open 

Toernooi De Kommensaal Open 

2017 weer van start gaat? 

Iedereen welkom is, ook als je niet 

meespeelt, maar wel van mooie 

wedstrijden wilt genieten?  

Zondag 2 juli de aardbeitjes met 

slagroom weer rondgaan bij de 

finalewedstrijden?  
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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 - 

Secretaris    

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

    

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 

 

 
(06) 11 15 72 11 

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  (0316) 63 15 92 
meester  penningmeester.stichting@tvdedoes.nl 

Bestuurslid Wouter Dekker 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) 
 

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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