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12 Juni 2015
wordt er door de dames
Botsje, Fogel, Pia, Martje en Jellie
Ladies night
georganiseerd.

Elke vrouw die lid is van onze
vereniging kan deelnemen aan
deze avond .
Ontvangst is om 18.30 uur met
koffie/thee.
Hierbij wordt zelf gebakken
taart van Fogel geserveerd.
Start om 19.00 uur, einde
tennis +/- 22.00 uur
Minimale deelname van 16
dames, wij verwachten
natuurlijk het dubbele.

Aanmelding & opzegging
Lidmaatschap

S. van der Kooy T. 231255/ 231508
E. SvdKooyBokma@gmail.com
Opzegging lidmaatschap schriftelijk voor
1 december voorafgaand aan het jaar van
opzegging

Redactie: Jellie Zeelen

Leuke nieuwtjes?

-

Opgave tot dinsdag 9 juni ,
noteer je naam op de lijst in
halletje van het clubhuis
Inleg 3,-- pp

Mail het door naar:
kopy.ut@tennismakkum.nl
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Voorjaarstoernooi Tennisvereniging Makkum
Zondag 19 april, om 10 uur in de ochtend, melden 40 liefhebbers zich
voor het voorjaarstoernooi 2015. Het was de hele dag prachtig tennisweer, dit in tegenstelling tot zondag 29 maart, toen het toernooi is
afgelast vanwege de slechte voorspellingen.
Even voor half elf vroeg voorzitter Jan Lieverdink een minuut stilte in
verband met het overlijden van Nel de Vries.
Om half elf werden alle banen bezet door de eerste spelers. Er was
een perfect evenwicht in het aantal dames en heren en er werd in drie
poules gespeeld. Twee poules van 16 dames/heren en een poule van
8 dames/heren. Hiermee waren alle vijf banen de hele dag bezet. De
banen lagen er dankzij Jentje weer prachtig bij.
Er werd druk gebruik gemaakt van het uitnodigende, nieuw ingerichte
terras. Tussen de middag was er onder andere heerlijke soep van de
dag, tosti’s en verrukkelijke gehaktballen. De aanwezige leden van de
kantinecommissie leverden de hele dag door goed werk. Om half vijf
zat iedereen fris gedoucht op het terras te genieten van een heerlijk
zonnetje.

Hier kan uw advertentie
staan.

UW TENNISSPECIALIST
rackets
kleding

bespannen
schoenen

accessoires
sportprijzen

SPORTHUIS A.P. VAN DER FEER
Dijkstraat 7-11 8701 KB Bolsward Tel: 0515 - 57 23 97
E-mail: feersport@planet.nl Website: www.apvdfeer.nl

Er waren 1e en 2e prijzen voor de heren en dames met de meeste
punten.
Heren:
1e prijs: Pieter Portma
2e prijs: Klaas de Boer
Dames:
1e prijs: Mattie Quarré
2e prijs: Marijke Elzinga
Na de prijsuitreiking was er een grote verloting en als afronding van
de dag stond er een heerlijk buffet klaar.
De Technische Commissie,
Rommert, Gelfke, Bartina, Egbert en Eddie

Kapsalon Kreatief
Kwaliteit, traditie, passie en intuïtie
dé ingrediënten voor een perfect kapsel!

Markt 15
Makkum
T. 0515-232340

biedt ondersteuning aan ondernemers,
agrariërs, zelfstandigen en particulieren.
bezoek onze site www.deboeraccountant.nl
Bezoekadres Kerkstraat 16, 8754 CS Makkum
Telefoon (0515)232850 Fax (0515)233127
Email: info@deboeraccountant.nl

Clubhuis | Klipperstraat Makkum | T. 06-45 76 53 72 | www.tennismakkum.nl

T O S S AV O N D

op de woensdag avond (het hele jaar door hoor!!!! )
Van 19.00 – 21.00 uur.
Wil je meerdere leden van de vereniging leren kennen
Kom dan langs

en

neem je racket mee.

Ben je beginner of denk je dat je alles al kunt en weet, jullie
zijn heel hartelijk welkom. Kunnen we van elkaar iets leren
en GEZELLIG een balletje slaan
En de NAZIT in het clubhuis wordt dan de gezelligste 3e helft!!!!!

Verkoop en onderhoud
van alle merken auto’s
BENZINE
DIESEL
AUTOGAS

Airco
Service

TOT SNEL
P.S. Wie mixed de rackets,
in de meeste gevallen zal Botsje dat doen

Súderseewei 7 Makkum Tel. 0515-231318

behangwerk
binnen en buiten schilderwerk
enkele en dubbele beglazing
spuitwerk op kozijnen onder komokeurmerk
brandwerende coatings op staalwerk/konstrukties

Alle leden hebben weer de infogids in de bus gehad.

Werkplaats:
De Munniksplaat 1
8754 HG Makkum
T. 0515-232223
F. 0515-231746
E. riniaschilders@12move.nl

fé
a
CDe Belboei
Kerkstraat 23 | Makkum
T. 0515-231917

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3 8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323 Fax 0515-232770
www.nicomorien.nl

Nu is er een verzoek om u gegevens te controleren en
wanneer deze niet kloppen een mail naar
de ledenadministratie.
mailadres:
svdkooybokma@gmail.com.

GEZIEN
BIJ
MORIEN

foto Jeroen Portma
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‘Huurders’
Voor niet-leden bestaat er de mogelijkheid één of meerdere banen te huren. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Belangstellenden kunnen op het tennispark een dagkaart kopen bij de heer J. Alkema te
bereiken op telefoonnummer 06-31686477;
De kosten voor de baanhuur bedragen € 12,50 per uur per baan overdag en
’s avonds vanaf 20.00 uur € 15,00 per uur, plus een borgsom van €25
voor de parksleutel wordt terugbetaald na inlevering van parksleutel);
De kosten voor een dagkaart bedragen € 75;
Er kunnen maximaal 3 banen tegelijkertijd worden verhuurd en tijdens de competitie
periode, toernooien, e.d. zijn er beperkte banen beschikbaar;
Huurders hebben slechts toegang, mits voorzien van juist schoeisel en kleding;
Huurders zijn verplicht, na gebruik van de baan, deze te vegen.
Bij volledige bezetting van de banen, zijn huurders verplicht zich te houden aan het
speeltijdenreglement (zie publicatiebord in de hal van het clubhuis).

Aurora
In 2013 is een grote delegatie van onze vereniging bij elkaar gekomen om te brainstormen over de toekomst van onze
vereniging. Hoofddoelen waren:
•
Verbeteren van de uitstraling van het clubhuis en de omgeving
•
Stimuleren van de betrokkenheid van de leden
•
Stimuleren en werving van nieuwe leden
De naam Aurora (Dageraad) werd gekoppeld aan dit project en een werkgroep onder deze naam heeft de resultaten van
deze brainstormsessie verder uitgewerkt.
Gerealiseerde ideeën
Het is nu voorjaar 2015. Twee jaar na de eerste bijeenkomsten blijkt dat veel bedachte initiatieven uit de eerste brainstormsessie van Aurora zijn gerealiseerd. Tijdens NL Doet in maart 2014 en 2015 zijn de belangrijkste verbeteringen
uitgevoerd:
Het clubhuis heeft in 2014 een totale metamorfose gekregen. Dit betrof de tafels, de bar, de kleurstelling, het
assortiment en de verdere aankleding. Dit resulteerde in een frisse uitstraling.
Het terras heeft in 2015 een gezellige zithoek gekregen. Er is een groot zonnescherm aangebracht, met daaronder een loungezithoek tegen een houten schutting aan.
Het betonbaantje heeft belijning gekregen en de bomen en struiken zijn drastisch gesnoeid.
Andere in de eerste bijeenkomst genoemde en inmiddels gerealiseerde initiatieven zijn:
Een jaarlijkse gezamenlijke klusjesdag.
Een winter outdoor competitie.
Een toss avond.
Lessers stimuleren mee te doen aan toernooien.
Grote toename van deelnemers (veel nieuwe gezichten) aan toernooien.
Meer gebruik maken van de site en facebook.
Al deze initiatieven zijn bedacht, uitgewerkt en uitgevoerd door betrokken leden van onze vereniging.
Huidige stand van zaken
Het bestuur van TV Makkum heeft besloten de werkgroep Aurora te laten bestaan. De werkgroep bestaat in afgeslankte
vorm uit Eddie Oppedijk en Claudia Slootweg. Voor ondersteuning kunnen zij een beroep doen op Eelke de Vries, Egbert Onrust en Carien Treub.
Aurora is nu alleen verantwoordelijk gesteld voor het behoud- en het verbeteren van de uitstraling van het clubhuis en
de directe omgeving daarvan. Aurora beoordeelt verzoeken voor de aankleding van het clubhuis en organiseert jaarlijks
in maart een gezamenlijke klusdag. Doelstelling is om verbeteringen zoveel mogelijk te bekostigen uit subsidies zoals NL
Doet van het Oranjefonds.
Werkgroep Aurora
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de Jeugd Sponsor Actie
opbrengst € 818.Bedankt SUPERMARKT
POIESZ
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