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Nieuwe bespanning nodig??? 
 

Bel of app Thijs en hij haalt je racket op uit onze  

tenniskantine en levert die daar ook weer af. 

Kosten € 15,00 

 

Thijs Inja: 06-55821017 
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De redactie in actie……. 

 
 

Post voor de redactie 
aanleveren bij: 

 
clubblad@tvwpd.nl 
Burg.Hackstraat 15 

4471 BL Wolphaartsdijk 

Beste leden, 

 

De winterkalenderplaat is vervangen 
door vrolijke voorjaarstaferelen. 
Eindelijk wordt het weer wat aange-
namer en worden er zelfs spelers in 
korte mouwtjes, korte broeken en 
rokjes gesignaleerd. Voor mij kan die 
noordoostenwind niet snel genoeg 
verdwijnen, dan kunnen we lekker 
vanaf het terras de tennispartijen 
bekijken.  

We hebben bestuurlijk niet stilgezeten sinds de jaarvergadering. 
Eerst bestuursvergaderingen/bijeenkomsten om het werk van 
Harry te verdelen. Agnes doet het financiële gedeelte, Marja de 
ledenadministratie en Sylvia heeft de algemene zaken erbij gekre-
gen. 

We hebben ook nog rond de tafel gezeten met een delegatie van 
LTC Hansweert ten behoeve van een gezamenlijke den Baas en zijn 
madam Open 2019 toernooi. Na eerst hun verhaal aangehoord te 
hebben kwamen we tot de conclusie dat we beiden niet veel winst 
zagen in een gezamenlijk toernooi. Zij gaven aan dat hun leden een 
gezellig toernooi op hun eigen park wilden spelen en niet nog eens 
naar Wolphaartsdijk wilden rijden om een paar partijen te spelen. 
Dit hebben we bij Wesley gemeld. Hij begrijpt het, maar wil dat 
we toch proberen om 100 deelnemers te krijgen. Wij gaan er ons 
best voor doen, de flyers en posters zijn besteld! 

Het bestuur heeft nog een paar vergaderingen bezocht. Marja, 
Agnes en ondergetekende bezochten een drukbezochte bijeen-
komst van de knltb met uitleg over knltb.club. Het was bij Tebo in 
Heinkenszand te doen en het zag er allemaal prachtig uit. Helaas 
ervaren we nu toch wat opstartproblemen. Hopelijk verloopt het 
volgend jaar allemaal wat soepeler. 

Verder zijn Marja en ondergetekende naar een bondsbijeenkomst 
geweest bij MLTC in Middelburg. Ons toernooi en toernooidatum 
is veiliggesteld voor dit seizoen. Het komt een beetje als handje-

Beste leden, 
  
Op 25 mei 2018 trad de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese pri-
vacywet bevat de regels voor het verwerken van persoonsgegevens. De AVG volgde de Nederlandse Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp) op die van kracht was. Verenigingen en stichtingen die persoonsgege-
vens verwerken krijgen nu meer verplichtingen. 

Voor publicatie van mensen hun persoonlijke informatie, telefoonnummers, foto etc. op internet is in princi-
pe altijd toestemming nodig. Nu onder de AVG moet toestemming uitdrukkelijk, specifiek en apart worden 
gegeven. Om hier (een praktische) invulling aan te geven willen we de mensen -die er bezwaar tegen hebben 
dat hun persoonlijke gegevens op onze website of clubblad (komen te) staan- vragen dit op ieder moment en 
zonder opgaaf van redenen aan te geven. 
Op de site is onze Privacy Policy te lezen. 

Witte tennisbanen op 31 januari…. 
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klap over en als je niet op de vergadering bent kan het zomaar zijn dat je in een andere 
week je toernooi moet houden. Zaak dus erbij te zijn! 

Marja, Machiel en ondergetekende zijn ook naar een kringgesprek geweest. De knltb 
heeft Nederland niet meer in districten, maar in kringen verdeeld. Wij hebben een zeer 
positieve bijeenkomst meegemaakt bij de Bongerd in Kloetinge. Tijdens deze vergaderin-
gen zijn er trouwens ook vertegenwoordigers van de knltb aanwezig. Onze opmerkingen 
worden door hun meegenomen naar het bondskantoor. We zullen zien of hier ook werke-
lijk werk van gemaakt wordt. In elk geval heel goed om op deze manier contact te leggen 
met onze buurverenigingen. 

Na nog reguliere bestuursvergadering afgelopen week, kunnen we dus oprecht zeggen dat 
we niet stilgezeten hebben! 

 

Buurman (Lau Dekker) heeft ondertus-
sen alle coniferen laten verwijderen. Die 
waren zo ver de lucht in gegroeid, dat 
normaal onderhoud niet meer mogelijk 
was. Op advies van Gerben is de ketting-

zaag ter hand genomen. 
Het gaat wel in verschillen-
de etappes, maar ook dat 
gaat goedkomen. Nu moet 
de afsluiting van het hek-
werk met het parkeerter-

rein nog gerealiseerd worden.  

Er zal een poortje komen tussen 
de loodsen van Dekker en onze 
terp.  

Kees  heeft het er maar druk mee 
gehad, want alle fijne knipseltjes 
groen en takjes waaiden ook nog 
eens op de banen. Zelf ben ik ook 
nog een middag takken aan het 

verslepen geweest met over-
buurvrouw Janneke, het is 
nu zo goed als weggewerkt.  

 

De enorme berg coniferen, 
die voor de loodsen van Dek-
ker lagen opgetast, waren 
binnen anderhalf uur met 
een reusachtige hakselaar 
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verhakseld.  

Rest nu nog de boomstompen tot 
aan de grond af te zagen en de 
ijzeren paaltjes af te slijpen en 
te vervangen door paaltjes op de 
erfafscheiding met een staal-
draadje. 

Het zicht is er niet op verbeterd, 
dus hebben we een donkergroen 
winddoek besteld. Die wordt aan 
de tennisbaan omheining beves-
tigd en zal een stuk van de oude 
loodsen met ventilatoren uit het 
zicht houden. Buurman Lau wil 
het hekwerk rond de ventilatoren laten zitten om deze 
wat extra bescherming te bieden. Vroeger zou een voet-
bal misschien enige schade kunnen aanbrengen hieraan, 
maar met de ballen waarmee wij spelen lijkt me dat niet 
waarschijnlijk…. 

 

 

Rechtsboven nog een voetbal van voor 
het tennistijdperk…..lek maar verder 
nog niet echt verrot. 

 

 

 

 

Voor het baanonderhoud is er op verzoek van een aantal 
leden een combibezem in gebruik genomen. Deze bevalt 
zo goed dat we een 2e bezem in bestelling hebben.  

In deze editie verder nog schema’s voor bar– en schoon-
maakdiensten. Zodra de site nieuwe stijl actief is, zal 
het mogelijk zijn om de diensten onderling te ruilen. 
Voorlopig kan het ook met het lijstje in de kantine. 

Verder info over de verschillende competities en wat fo-
to’s van de allereerste competitieronde van de jongste 
leden van onze vereniging.  

Let erop dat de jeugdcompetitie op zondagmorgen 
plaatsvindt en er dan niet vrij getennist kan worden. De 
data staan verderop vermeld. 

 

 

   Veel plezier met de activiteiten en competities in 2019! 

   Graag tot ziens op de tennisbanen van T.V. W.P.D. 

      

      Groetjes Sylvia. 
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Beste Leden, 
 
Het tennisseizoen staat op het punt van beginnen. We hebben net een heel leuk en druk 
bezocht openingstoernooi achter de rug . De komende weken start het nieuwe competitie-
seizoen en alle deelnemers heel veel succes toegewenst! 
Zoals al aangegeven in de ALV zijn de coniferen gerooid en komt er een afsluiting aan de 
voorzijde middels een poortje. Tevens is de opdracht verstrekt voor de aanleg van led-
verlichting wat medio mei zal gaan plaatsvinden. Aan de achterzijde van het gaaswerk van 
de tennisbanen wordt er doek gehangen als windbreker. Kortom veel  bedrijvigheid op ons 
park. 
 
Een aantal weken geleden was er een kringbijeenkomst met de ons omringende tennisver-
enigingen en een aantal vertegenwoordigers van de KNLTB. Deze is er op gericht om meer 
kennis te delen, samen te werken (op gebied van jeugd, trainers), de wedstrijdkalender en 
belangenbehartiging richting de Gemeente.  Er is o.a. gesproken om een jeugdcompetitie 
op te zetten voor de jeugd. Als je nu vraagt aan een jeugdlid welke sporten hij of zij  be-
oefend dan hoor je voetbal, hockey en tennisles! Daarom is het heel belangrijk onze jeugd 
te stimuleren en ben dan ook erg blij met dit initiatief en met de sturing van Raoul om on-
ze jeugdleden te enthousiasmeren mee te doen aan een districtscompetitie welke afgelo-
pen zondag is gestart. 
Wat ook ter sprake kwam is het behouden van nieuwe leden. De eerste 2 jaar van een 
nieuw lid zijn cruciaal. 50% haakt namelijk af. Het is dus van belang nieuwe leden goed op 
te vangen en te begeleiden. Steeds meer verenigingen zetten ledencoaches in om ze te 
helpen bij introductie in de club. Persoonlijke benadering is daarbij belangrijk. Nodig ze 
uit bij de clubavonden en promoot de (8/9) competitie. 
 
Ons tennispark bestaat al weer ruim 5 jaar en als bestuur hebben we het plan opgevat om 
op de gevel van ons clubgebouw het logo van onze club te plaatsen. Niet alleen geeft dit 
een fraai zicht maar ook duidelijkheid. Het lijkt ons een heel mooi initiatief om donaties 
voor de Club van 50 hiervoor te bestemmen. Een impressie wordt in het clubblad afge-
drukt. 
 
Een aantal jaren geleden hebben we de leden van de V.V. Wolfaartsdijk een gereduceerd 
lidmaatschap aangeboden om gedurende de zomermaanden de banen te gebruiken en als 
doel ze hiermee over de streep te trekken om lid te worden van onze club. Dit initiatief 
willen we weer oppakken. Een poster zullen we binnenkort ophangen in de voetbalkantine 
en er melding van maken op onze website. 
 
Tevens start de Laddercompetitie weer voor de dames en de heren. Altijd erg leuk, dus 
meldt je aub aan bij de TC.  
Er is weer veel bedrijvigheid op ons tennispark en des te meer reden om te ko-
men spelen of zo maar eens de kantine te bezoeken. Tot binnenkort! 
Veel leesplezier toegewenst !    

 

      Machiel van der Baan 



Pagina 8 
Pagina 8 

 

 
Sponsoring     

 
 
 
Beste leden, 
 
De sponsorcommissie bestaat dit jaar uit Ronald Kloet, Jeanette Koeman, Chantal Versteeg 
en Sylvia Katsman. Marco van Oosten zou ermee stoppen maar heeft nog wat laatste con-
tacten benaderd waarvoor onze dank! 
Samen hebben we heel wat adverteerders en spandoeksponsors bereid weten te vinden on-
ze club te steunen. Mochten jullie nog sponsoren kennen en willen benaderen dan horen wij 
het graag. Samen hebben we namelijk een nog groter netwerk. 
 
Dit jaar gaan we over tot de aanschaf van ledverlichting en alle beetjes helpen om dit plan 
te realiseren. Vanuit het Rijk, het Zeeuws Klimaatfonds en sponsoring door Luximprove 
wordt al een grote stap gemaakt in het binnenhalen van geld voor dit plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenslotte vragen wij jullie ook aan onze sponsoren te denken bij het inlenen van diensten 
of aanschaf van goederen. Op deze manier kunnen we elkaar helpen. 
 
Ronald, Jeanette, Chantal en Sylvia 
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Club van 50 
 

 
 
Dit jaar hebben we vanuit het bestuur bedacht om het geld van de club van 50 te beste-

den aan belettering van onze gevel. 
 

Via Art&Design hebben we een ontwerp laten maken en die ziet er als volgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wil jij dit jaar deelnemen in de club van 50, laat dit dan aan 1 van de bestuursleden weten 

of stuur een mailtje naar bestuur@tvwpd.nl 
 

Alvast hartelijk dank voor jullie deelname, 
 

Agnes, Machiel, Marja en Sylvia 
 
 
N.b.: Op het voorbeeld hieronder lijkt het een bord, maar het zijn losse letters. 
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Competitie!!!!! 
 
Zondag 31 maart gingen we voor de eerste keer op stap met onze tenniskids.  
We waren, Marieke van Dam, Willem in ‘t Anker en ondergetekende…...de captain. 
De tenniskids van team rood waren Myrthe en Lieve van Dam, Hero de Witte, Pepijn in ‘t 
Anker en Philip Janse, voltallig! 
 
Captain Sylvia had vooraf een schema gemaakt, zodat er iedere 
competitieronde 2 chauffeurs waren, zo kon iedereen mee. In de 
speciaal aangemaakte groepsapp kon er onderling geruild worden 
wanneer het niet uitkwam en dit bleek een gouden ingeving, want 
er is druk ge-appt. 

 
Voor team rood maakt 
het niet uit of ze met 
het volledige team of 1 
kid alleen naar een 
competitieronde gaat. 
De kids spelen individu-
eel, dit is ze spelen al-
leen enkelspelen en al-
leen hun aanwezigheid 
wordt geregistreerd.  
 
De tennisbaan wordt in 4 veldjes verdeeld en zo 
rouleert het continu van spelertjes.  Er worden 
geen gamepunten gemaakt. Er worden punten ge-
teld en degene die het eerst 7 punten heeft, 
heeft gewonnen. Standen worden dus niet in het 
systeem opgenomen. 
 
Wanneer de handen geschud zijn om te bedanken 
of te feliciteren met het spel vliegen de kids 
weer naar de kant om opnieuw ingedeeld te wor-
den. Dit gaat een uur aan een stuk door.  
 
Als teller sta je als een draaitol tussen de kids 
die alle kanten opvliegen en de ballen die weer 
net de andere kanten opvliegen. Verder moet je 
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  punten tellen en in de gaten houden 
wie er aan de beurt is om te serve-
ren….dat gaat om en om en om en 
om….pff draaierig??? 
 
Het gaat dus duidelijk om het plezier 
en dat hebben de kids de eerste com-
petitieronde wel gehad. Voor onder-
getekende was dit ook nog een leer-
momentje want de volgende ronde is 
het bij TV WPD te doen! 
 
Daarom: Voor aanvang zorgen dat al-
les klaarstaat wat betreft de netten 
en de ballen. Dit gaf toch het nodige 
oponthoud in Ovezande, de kids wil-
den allemaal de banen op. Ondanks de 
korte nacht (ingang zomertijd) ston-
den ze te trappelen. Gelukkig was er 
in de kantine nog wat afleiding. Limo-
nadesiroop, cake en de competitiegid-
sen. Alle kids kregen een mapje met 4 
stickers die in de blanco gidsen ge-
plakt werden. Ja en voor het spelen 
was er de warming-up. Leuk, leuk, leuk 
dat kennen ze ook van de thuislocatie 
met Raoul, dus was de druk een beet-
je van de ketel voor ze aan hun partij-
tjes begonnen. 
Wat ik ook erg goed vond waren de 
schalen met appelschijfjes. Gezond en 
lekker fris.  
Verder was het heel fijn dat papa 
Emiel en mama Winnie naar de ver-
richtingen van zoon Hero kwamen kij-
ken. Volgende week verwachten we 
nog veel meer papa’s, mama’s. 
 
De kop is eraf en er hoort maar een 
woord bij: 

SUPER 
 
                                         Sylvia 
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Team Rood: 
 
Myrthe, Lieve, Hero, Philip en Pepijn 
Captain: Sylvia 
 
Datum  Locatie   Tegenstanders 
31-03  DWO’15 (Ovezande)  (DWO’15,Lewedorp,Kapelle,WPD) 
07-04   WPD1    (DWO’15,Lewedorp,Kapelle,WPD) 
14-04  Kapelle   (DWO’15,Lewedorp,Kapelle,WPD) 
22-04  Lewedorp   (DWO’15,Lewedorp,Kapelle,WPD) 
19-05  DWO’15   (DWO’15,Dauwendaele,Kapelle,WPD) 
26-05  WPD1    (DWO’15,Dauwendaele,Kapelle,WPD) 
02-06  Kapelle   (DWO’15,Dauwendaele,Kapelle,WPD) 
10-06  Dauwendaele   (DWO’15,Dauwendaele,Kapelle,WPD) 

Wanneer we thuisspelen vragen we de tegenstanders om 9.00 uur aanwezig te zijn. We hopen dat de 
ouders van onze kids iets eerder aanwezig zijn om de boel klaar te zetten. Raoul zal er om 8.45 uur 
zijn om de netten klaar te zetten en kan wel wat hulp gebruiken. 

Tijdens de inloop worden de kids in de computer geregistreerd, tegelijk worden de stikkerboekjes 
uitgedeeld en kan er iets gegeten en gedronken worden. Ik las al voorstellen in de app-groep over 
taarten bakken….lekker... 

Om 9.15 uur wordt aangevangen met de warming-up en daarna gaan de partijtjes van start. Ook hier 
kunnen we ouders gebruiken om te tellen. 

Na een uur kan er nog een eindspel gedaan worden en is er wat te drinken en fruit in de kantine. We 
hopen natuurlijk dat er ook nog veel mensen komen kijken naar de verrichtingen van de kids, 
dus….papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, broers, zussen... 

   

   Team Rood veel plezier!!! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

De jeugdcommissie... 

Hierboven een paar kreten die door de KNLTB bij de kring overleggen is neergelegd. 

TV WPD gaat hier zeker iets mee doen en met de ondersteuning van onze tennistrainer 
gaat dit vast lukken. We hebben tijdens het kringoverleg al contact gelegd met verschillen-
de jeugdbestuurders en we willen kijken of er een onderlinge competitie in onze kring geor-
ganiseerd kan worden. De KNLTB kringleider denkt met ons mee. Ook hebben we geïnfor-
meerd voor invallers mochten we een tekort aan spelers tijdens de competitie hebben. 
Vooralsnog denken we met onze teams en leden toe te komen, maar je kunt beter nog iets 
achter de hand hebben. 

Inmiddels is het eerste verslag van de kring binnen en zijn we aangemeld in de app-groep 
voor jeugdactiviteiten in de kring. Vanuit de kring dorpen uit onze omgeving zullen wij dus 
ook regelmatig verzoeken krijgen voor activiteiten en wij juichen dit ook van harte toe. Het 
is aan de kinderen/ouders of zij hieraan mee willen doen. Wij zullen dit zoveel mogelijk 
doorgeven. Meestal staat de leeftijd of de kleur van het speelniveau op de publicaties ver-
meld. Op de volgende pagina treft u zo’n uitnodiging, deze is gelijk voor 3 dagen. De meeste 
uitnodigingen zijn voor 1-dags toernooitjes. 

We hebben met basisschool Het Samenspel ook contacten gelegd en er zijn enthousiaste 
reacties op ons voorstel om een introductieles te geven door onze trainer Raoul. De planning 
is voor donderdag 9 mei in de gymzaal. De les zal gegeven worden aan de groepen 2 en 3. 
Wie weet krijgen we hierdoor wat nieuwe jeugdleden. 

22 maart hebben we een info-middag voor de competitie gehouden. De competitiegidsen 
werden uitgereikt aan de aanwezige leden van het rode team en er werd uitleg over de gids 
en de competitie gegeven. De jongens uit het groene team hadden al een volledige speluitleg 
van Raoul gehad en gingen elkaar uitdagen op de baan. We gaan zien hoe dit straks in de 
“echte” competitie uitpakt. 

In de meivakantie zal ik kijken of we voor de jeugd een activiteit kunnen organiseren, want 
tijdens de schoolvakanties worden er geen tennislessen gegeven. We kunnen misschien een 
gezellige clubmiddag organiseren. Houd de mailbox maar even in de gaten! 

     Groetjes namens de jeugdcommissie, 
     Jelmer, Claudia en Sylvia 
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        Competitie Team Groen 
 
 
 
 
Team Groen bestaat uit: 
 
Jesse van der Sluijs   
Jasper in ’t Anker      
Hugo Janse                 
Nadia Fertoute          
Maurits Schoot   
 
Captain: Jelmer van der Baan        
 

07-04   10.45 uur WPD1 – MLTC2 
14-04      Dauwendaele2 – WPD1 
22-04   09.15 uur WPD1 – Vogelvlucht1 
12-05      Dos1 – WPD1 
19-05      de Stoof1 – WPD1 
26-05   10.45 uur WPD1 – Goblin1 
02-06   09.15 uur WPD1 – de Sprink1 

 

Zoals hierboven te zien spelen de kids in het groene team een halve competitie. Ze spelen 
tegen 1 ploeg en niet zoals het rode team tegen 3 andere teams tegelijk. 

Verder spelen deze kids op een heel veld met zachtere ballen dan normale ballen. De ballen 
zijn herkenbaar aan de groene accenten. Het rode team speelt met rood/gele zachte bal-
len. Ja en het groene team speelt. Er worden 4 enkelpartijen en 2 dubbels gespeeld. Het 
gaat om 2 gewonnen sets. Ze moeten 4 games winnen voor de setwinst, bij gelijkspel wordt 
een tiebreak gespeeld (tot 7 punten). Bij gelijkstand in sets wordt een tiebreak tot 7 pun-
ten gespeeld. Verder wordt er gespeeld met beslissend punt bij 40-40. Dit alles om het 
spel niet te lang te laten duren. 

Ook voor dit team zijn de ouders ingeschakeld om om beurten naar de uitwedstrijden te 
rijden. We rekenen er ook een beetje op dat de ouders en andere belangstellenden naar de 
jongens en Nadia, als enige meisje in deze groep, komen kijken. 

Helaas voor deze kids geen competitiegids, maar we zorgen aan het eind van de competitie 
voor een herinnering. 

   

    Allemaal veel plezier en succes!!! 
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Op de zaterdag clubmiddagen mag je ook introducees 
meenemen. Zij betalen € 5 om deze middag mee te spe-
len. 

09-04 Rianne Kloet 

16-04 Ronald Kloet 

23-04 Ellen van Zantwijk 

30-04 Chantal Versteeg 

07-05 Claudia Crucq 

14-05 Misa Lekoska 

21-05 Petra van de Vrie 

28-05 Lander van Oosterhout 

04-06 Patricia Wondergem 

11-06 Danny op ‘t Hof 

18-06 Martin van der Poel 

25-06 Paul van Oosterhout 

02-07 Jan Blok 

09-07 Marja Noteboom 

16-07 Marcel de Cock 

23-07 Jannie Jansson 

30-07 Leo Strijd 

06-08 Jeanette Koeman 

13-08 Lenie de Kok 

20-08 Janine Sinke 

27-08 Rob Huisman 

03-09 Jacques Deijnen 

10-09 Gre Labruyere 

17-09 Inge Lefevre 

24-09 Agnes Filius 

01-10 Ellen van der Baan 

08-10 Machiel vd Baan 

15-10 Wijnand den Engelsman 

22-10 Jeanet de Jonge  

29-10 Emiel de Witte 

05-11 Dennis Bosch 

12-11 Sandra Bosch 

19-11 Jack Koeman  

26-11 Marjan Blok 

03-12 Marjolein Janse 

10-12 Elsa Adema 

17-12 Wilbert Sandee 

Beste leden, 
 
Hiernaast de kantinediensten voor de dinsdagavonden. De don-
derdagavonden zijn vervallen. De kas/sleutels kunnen bij Sylvia 
opgehaald worden. Bij afwezigheid van Sylvia kun je bij Chantal 
Versteeg terecht. Vliedbergstraat 101 (06-22572828). 
Op donderdagavond kan geladderd worden, zo niet kunnen we 
gewoon vrij spelen.  
Geef een berichtje op de clubapp om spelers op te roepen. 
(Aanmelden voor de clubapp kan via Sylvia.) 
 

Noteer jouw kantinedienst op je kalender en mocht je niet op 
deze datum kunnen, ruil dan zelf met iemand die wel kan. Wan-
neer de nieuwe site actueel is kun je aangeven wanneer je niet 
kunt en op deze manier met iemand ruilen die wel kan. 

 

Zaterdag clubmiddagen 

aanvang 14.00 uur 

04-05 Dennis Bosch 

11-05 Jacques Deijnen 

18-05 Danny op ‘tHof 

25-05 Rianne Kloet  

01-06 Sylvia Katsman 

08-06 Marja Noteboom 

15-06 Machiel van der Baan 

22-06 Agnes Filius 

29-06 Sandra Bosch 
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15-04 en 26-08 Marjolein Janse 581279   

15-04 en 26-08 Misa Lekoska 222506 

22-04 en 02-09 Jannie Jansson 582010             

22-04 en 02-09 Lenie de Kok 581265  

29-04 en 09-09 Ellen van Zantwijk 581649           

29-04 en 09-09 Chantal Versteeg 06-22572828 

06-05 en 16-09 Emiel de Witte 581383   

06-05 en 16-09 Wijnand d Engelsman 0653567383   

13-05 en 23-09 Jack Koeman 561397           

13-05 en 23-09 Jeanette Koeman 561397 

20-05 en 30-09 Ronald Kloet 581992             

20-05 en 30-09 Rianne Kloet 581992            

27-05 en 07-10 Leo Strijd 0615386848     

27-05 en 07-10 Martin van der Poel 0653548961 

03-06 en 14-10 Machiel vd Baan 581950           

03-06 en 14-10 Ellen vd Baan 581950 

10-06 en 21-10 Paul van Oosterhout 586120      

10-06 en 21-10 Patricia Wondergem 0651057914       

17-06 en 28-10 Marcel de Cock 0621941666      

17-06 en 28-10 Janine Sinke 0653286904 

24-06 en 04-11 Rob Huisman 582001             

24-06 en 04-11 Wilbert Sandee 581562 

01-07 en 11-11 Marjan Blok 581205             

01-07 en 11-11 Jan Blok 581205 

08-07 en 18-11 Danny op ‘t Hof 0624755671 

08-07 en 18-11 Claudia Crucq 0613547145 

15-07 en 25-11 Jacques Deijnen 581931              

15-07 en 25-11 Gre Labruyere 581931 

22-07 en 02-12 Marja Noteboom 582116  

22-07 en 02-12 Petra vd Vrie 581551  

29-07 en 09-12 Dennis Bosch 581868            

29-07 en 09-12 Sandra Bosch 581868 

05-08 Agnes Filius 0620945584          

05-08  Lander v Oosterhout 06-29482621          

12-08 Inge Lefevre 581368    

12-08 Elsa Adema 06-12627423   

19-08 Sylvia Katsman 581144            

19-08 Jeanet de Jonge 0627179140 

Schoonmaakdienst 2019 

Je maakt schoon met degene waar-
mee je in het gele of  witte vak staat. 
De persoon bovenaan  is degene die 
even belt, ook voor de sleutels. 
 
Succes! 
 
Noteer jouw kantinedienst op je ka-
lender en mocht je niet op deze da-
tum kunnen, ruil dan zelf met iemand 
die wel kan. Wanneer de nieuwe site 
actueel is kun je aangeven wanneer je 
niet kunt en op deze manier met ie-
mand ruilen die wel kan. 



 

 

WWW.AUTOSINKE.NL 
 

Scottweg 5 - 4462 GS Goes - T 0113-586363 - F 0113-586333  
info@autosinke.nl 

AUTOBEDRIJFSINKE 

- 75 jaar ervaring  
- Nieuwe auto’s en  
   kwaliteitsoccasions  
- Onafhankelijk  
- Bedrijfswagens  
- Onderhoud en APK  
- 65 jaar BOVAG lid  
- Altijd tijd voor vrij- 
  blijvend advies 

 
 
 

Rabobank 
Een bank met ideeën. 

 

BAANVERHUUR 
 

De banen worden 
verhuurd voor € 15 
per uur. Voor meer 

info: 
 

www.tvwpd.nl 

Sleutel toegangspoort 
 
Beste leden het is mogelijk een 
sleutel bij Sylvia Katsman (€10 
borg) te verkrijgen om zelf te 
gaan tennissen. Voor kinderen 
is dit alleen mogelijk als zij on-
der begeleiding van een volwas-
sene gaan tennissen. De ver-
antwoording ligt dan geheel bij 
de ouders mocht er iets op het 
tenniscomplex gebeuren.  



 

 

Café - Cafétaria 

Voor al uw: 
ambachtelijke friet 

snacks 
ijs - ijstaarten 

drankje 
een lekkere pils bij een partij biljart 

 

Hoofdstraat 67 Wolphaartsdijk 
Tel.: 0113-581312 

 

Zondag t/m donderdag 9.00-12.30 uur 
Vrijdag                         9.00-12.30 uur/13.30-19.00 uur 
Zaterdag                       8.00-12.30 uur/13.30-18.00 uur 
Later in het seizoen passen wij onze openingstijden aan. 

Volop kruidenierswaren 
Zeer groot assortiment vers 

Ruime sortering hengelsport 
Uitgebreide slijterij 

Week– en dagbladen 

Matchpoint voor Spar! 

Onze minimale openingstijden: 

Veerweg 48 Wolphaartsdijk 
tel.(0113)586040, fax(0113)586042 

is de boodschap SPAR 

 Even ontspannen na een partijtje tennis? 

Maak een afspraak bij: 

Zonnebloemstraat 50 
4461 PL Goes Telefoon: 06-83804644 

 
Het totaalconcept gericht op de verbetering 

van uw huid! 
 

Meer informatie : contact@huidsalonjeanette.nl 
www.huidsalonjeanette.nl 

 

Den Baas en zijn 

madam Open 2019 
 

29 juli /4 augustus 2019 

 

DD/HD/GD  8 

DD/HD/GD  7 

DD/HD/GD  6 

DD/HD/GD  5 



 

Het adres voor uw sport- of ontspanningsmassage 

 

 

 

 

www.matare.nl 
 

Ook voor Reikibehandelingen en Medical taping. 
U wilt uw hooikoorts klachten verminderen. 

Ik heb positieve ervaring met Medical taping. 
Jan Tavenier 06 – 45 60 13 83 

De ledenpasjes liggen achter de bar!!! 
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KNLTB Voorjaar 2019  
Competities senioren 

 

Dames Dubbel Dinsdag 
De dames keken maar raar op toen ze ontdekten dat team 1 en 2 omgewisseld waren. 
Jannie had het hele schema van team WPD1 al uitgewerkt voor haar team en naar de dames 
gestuurd. Die hadden alles al genoteerd op de kalenders en toen moest alles overnieuw…. 
 
  TV WPD 1 2e klasse Afdeling 2 
 
  Petra van de Vrie (captain) 
  Marja Noteboom 
  Lenie de Kok 
  Janine Sinke 
  Elsa Adema  
 
  09-04  09.30 uur WPD1 – Bathse Kreek 
  16-04  10.00 uur den Haene 1 - WPD1 
  07-05  13.00 uur Goese Maan 3 - WPD1 
  14-05  09.30 uur WPD1 - Kruiningen 1 
  21-05  10.00 uur ‘tSwaecke 1 - WPD1 
  28-05  09.30 uur WPD1 - Oud Vossemeer 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  TV WPD 2 2e klasse Afdeling 1 
 
  Jannie Jansson (captain) 
  Marjan Blok 
  Rianne Kloet 
  Sandra Bosch 
  Ellen van Zantwijk 
  Sylvia Katsman 
 
  09-04  13.00 uur Goese Maan 2 - WPD2 
  16-04  13.00 uur WPD2 - Schaepskooi 2 
  23-04  09.30 uur Lewedorp 1 - WPD2 
  07-05  13.00 uur WPD2 - Schelde 2 
  14-05  10.00 uur Dos 2 - WPD2 
  21-05  13.00 uur WPD2 - Kruiningen 2 
  28-05  10.00 uur Stoof 2 - WPD2 
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  Heren Dubbel 17+ Vrijdag Avond (Z)  

TV WPD 1    1e klasse Afdeling 2 

Machiel van der Baan (captain)  12-04  19.00 uur WPD1 – Domburg 1 
Richard van de Vrie   19-04  19.00 uur DWO’15 1 - WPD1 
Dennis Bosch    26-04  19.00 uur WPD1 - MLTC1  
Wijnand den Engelsman   10-05  19.00 uur DOS1 - WPD1 
Emiel de Witte    17-05  19.00 uur WPD1 - Klappers 1 
Mathijs Bosch    24-05  19.00 uur Zierikzee 1 - WPD1 
Jacques Deijnen    31-05  19.00 uur Tebo1 - WPD1 
Danny op ’tHof      
 

Dames Dubbel 17+ Vrijdag Avond (Z)  

  TV WPD 1    3e klasse Afdeling 1 

Claudia Crucq (captain) 12-04  19.00 uur Schelde 2 – WPD1  
Sylvia Katsman  19-04  19.00 uur WPD1– Zer Oirts 1 
Miša Lekoska  26-04  19.00 uur MLTC5 - WPD1 
Marjolein Janse  10-05  19.00 uur WPD1 - Zierikzee 8 
Jeanette Koeman  17-05  19.00 uur Goese Maan 2 - WPD1 
Patricia Wondergem 24-05  19.00 uur WPD1– MLTC3 
Elsa Adema   31-05  19.00 uur WPD1 - Puye 1 
Agnes Filius    
Ellen van der Baan   
 
Captain Claudia heeft het druk gehad met de voorbereidingen. Ten eerste zijn onze reser-
ves Marja en Petra gevraagd mee te doen met de Puye en dat gaan ze doen. 
Verder heeft ze het plan om andere shirtjes voor het team uit te zoeken gerealiseerd, 
sterker nog ze heeft ook nog jasjes erbij. Mooiste is dat ze ook nog een handvol sponsoren 
gevonden heeft die aan de nieuwe outfit meebetalen. Claudia super gedaan! 
 
 

  
 
 

 Dit schreeuwt om een groepsfoto. 
 In het volgende blad dan maar met 
 vermelding van alle sponsoren. 

 
 
 
 
 
 
 

Sponsoren hartelijk dank voor jullie aandeel in onze outfit, 
hiermee staan we al 3-0 voor en dan hebben we 

nog geen bal geslagen!   
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Notulen algemene ledenvergadering 2019  
  
Datum vergadering 25 januari 2019  
  
Aanwezig: 20 leden, waarvan 4 bestuursleden, 
Namens het bestuur: Machiel van der Baan, Harry van Zantwijk, Marja Noteboom en Syl-
via Katsman. 
De leden: Ronald Kloet, Rianne Kloet, Kees de Kok, Lenie de Kok, Harmen de Kok, Jacques 
Deijnen, Dennis Bosch, Sandra Bosch, Wilbert Sandee, Jeanette Koeman, Ellen van der 
Baan, Ellen van Zantwijk, Agnes Filius, Petra van de Vrie, Richard van de Vrie, Claudia 
Crucq. 
Afwezig met kennisgeving: Marjan en Jan Blok, Danny op’t Hof, Chantal Versteeg, Marco 
van Oosten.                                                  
_________________________________________________________  
  
  
1 Opening  
Machiel opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 
2 Notulen van de ledenvergadering d.d. 2 maart 2018  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de notulist Sylvia Katsman.   
3 Naar aanleiding van de notulen  
Machiel meldt dat buurman Dekker Jr. de coniferen laat rooien. Hij wil meehelpen aan een 
vervanging (hekwerk oid). Machiel, Kees en Sylvia zullen tijdens het rooien op 6 februari 
aanwezig zijn en kijken of er iets op korte termijn het terrein kan afsluiten. Verder zal 
Dekker nadenken over geluiddemping van de ventilatoren. 
Ronald vraagt of wij zelf het onderhoud van de coniferen kunnen doen om ze als wind-
scherm te behouden. Machiel zegt dat het besluit al genomen is door Dekker op advies van 
Gerben de Witte en dat 6 februari een speciaal bedrijf de bomen weghaalt. 
4 Mededelingen en ingekomen stukken  
Afmelding Chantal Versteeg met de vraag of zij in een van de commissies kan plaatsnemen. 
5 Financieel verslag penningmeester, begroting 2019  
Harry presenteert met trots zijn 10e en mooiste financieel verslag. We hebben dit jaar een 
mooi positief resultaat gedraaid. De leden hebben dit verslag per email ontvangen. Hier wil 
hij nog een paar zaken toelichten. 
We hebben dit jaar onder meer een extra aflossing gedaan, waarmee we jaarlijks €350 aan 
rente besparen, tevens is de schuld behoorlijk teruggelopen.  
Het onderhoud viel hoger uit door vervanging van 2 lampen van de baanverlichting €620. 
Jammer is dat de energiekosten hoger uitvielen, dit kwam mede door de hogere netwerk-
kosten….ze vinden altijd wel iets om extra geld te berekenen, aldus Harry. Ja en door Ra-
oul….die is er altijd om les te geven, de verlichting….. (Grapje Harry.) Overigens is dit 
(trainer Raoul) een zeer positief gegeven voor de club. 
Positieve punten waren dit jaar het open toernooi en de clubkampioenschappen. Niet alleen 
wat opbrengsten betreft maar ook wat saamhorigheid en inzet van de leden. 
Verder wil Harry nog even vermelden dat we dit jaar het magische bedrag van €20.000 
hebben bereikt. 
Harry wordt hartelijk bedankt voor zijn laatste financieel verslag. 
6 Verslag kascommissie  
De kascommissie heeft de cijfers gecontroleerd en goed bevonden. Harry wordt door de 
algemene ledenvergadering gedechargeerd voor het gevoerde financieel beleid. Wilbert en 
Dennis worden bedankt voor de kascontrole. Beiden blijven nog een jaar in de kascommis-
sie. 
7 Jaarverslag secretaris  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan Sylvia Katsman.  
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8 Verslag technische commissie  
Dennis maakt een opsomming van de activiteiten van afgelopen jaar. Voor het aanstaand 
jaar is al een mail uitgegaan naar de leden met de planning. Voor het laatste toernooi willen 
de heren een wijnproeverij inplannen. Vraag is of iemand contacten heeft met een wijnleve-
rancier om hieraan mee te werken, aub melden bij de tc. 
Voor de diverse activiteiten zal een kleine bijdrage worden gevraagd om alle kosten te kun-
nen dekken. 
Rianne Kloet is gestopt in de tc. Danny op ‘tHof is toegetreden tot de tc. 
Jacques, Dennis en Rianne bedankt voor jullie inzet het afgelopen jaar.  
9 Verslag jeugdcommissie  
Het verslag staat in het clubblad, met dank aan Claudia. 
Ondertussen zijn er 2 jeugdteams opgezet, dat een zeer positieve ontwikkeling is voor de 
vereniging. 
Claudia, Jelmer en Sylvia bedankt voor jullie inzet voor de jeugd. Ook Raoul bedankt voor 
je inzet bij de jeugd! 
10 Verslag kantinecommissie  
Zie het clubblad. 
Ten behoeve van de legionellabestrijding hangt er in de werkkast een lijst waarop degenen 
die de kantine schoonmaken kunnen aangeven met hun naam/paraaf en datum wanneer zij 
de douches hebben gespoeld. 
Sylvia bedankt voor je inzet voor de kantine.  
11 Verslag terreincommissie  
Kees heeft contact met Vervaet gehad om een onderhoudsbeurt voor de trekker en maai-
ers af te spreken. De datum volgt.  
Vanuit de leden komt de vraag of wij een sleepnet met bovenop een borstel kunnen krijgen? 
Hier heb je meer effect mee als alleen met de sleepnetten. Sylvia heeft er ondertussen 1 
besteld bij Wijnbergen. 
Drainagegegevens zijn opgevraagd bij Wijnbergen om de drainagebuizen door te laten 
spoelen door Peter Noteboom. Dit om de afwatering van de banen aan de “Dekker”kant te 
bevorderen. 
Kees en Harmen de Kok bedankt voor jullie inzet voor het terreinonderhoud.  
12 Verslag redactie clubblad  
Het clubblad is maar 2 x verschenen, dit kan niet! Sylvia vraagt om medewerking voor stuk-
jes en belooft beterschap. De adverteerders worden gelukkig ook een heel jaar vermeld op 
de site en in de kantine. 
De site wordt straks geïntegreerd in het pakket van KNLTB.club. Hiermee hopen we een 
mooier en functionelere site te krijgen. 
13 Mutaties 
Bestuur: Harry stopt als penningmeester en daarmee ook als bestuurslid. Machiel bedankt 
hem voor zijn jarenlange inzet voor de club en overhandigd hem een bos bloemen en een 
fles drank. Agnes wordt zonder aangemelde tegenkandidaten zijn opvolger en welkom gehe-
ten in het bestuur. 
Sponsorcommissie: Marco van Oosten is gestopt als lid van de sponsorcommissie. Deze mid-
dag heeft Sylvia hem hiervoor een prachtig boeket gebracht. Jeanette Koeman volgt Mar-
co op.  
Ronald wil nogmaals opmerken dat het zeer jammer is dat Marco wegens gezondheidsrede-
nen met zijn activiteiten voor de club moet stoppen. We hebben een hele fijne samenwer-
king met hem gehad.  
Ronald wil na dit jaar stoppen met de sponsorcommissie en vraagt of er gegadigden zijn die 
in de sponsorcommissie willen plaatsnemen. Verder roept hij  iedereen op in zijn omgeving 
rond te kijken of er sponsors voor ons zijn.  
En last but not least, maak zoveel mogelijk gebruik van producten en diensten van onze 
sponsoren! 
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14 Voorstel aanschaf ledverlichting 
Machiel is naar een symposium over ledverlichting geweest die werd georganiseerd door 
Luximprove. Dit heeft geleid tot een offerte van genoemde firma met naast een subsidie-
bijdrage vanuit het rijk en het Zeeuws Klimaatfonds, een behoorlijke sponsorbijdrage van 
Luximprove, omdat wij dan als Zeeuwse zichtlocatie gebruikt kunnen worden voor andere 
verenigingen. De bedragen laten we even buiten beschouwing vanwege het gevoelig ka-
rakter. Naast het duurzame karakter, scheelt het enorm in het energieverbruik. Alle voor-
delen worden tijdens de vergadering verteld en gezien de goede financiële resultaten het 
afgelopen jaar en de terugverdientijd in hooguit 7 jaar wordt voorgesteld om dit uit de pot 
reservering groot onderhoud te halen. (De reservering groot onderhoud zou in 15 jaar vol-
doende moeten zijn om de banen te vernieuwen, maar de banenleverancier zegt dat gezien 
de toestand van de banen we dit kunnen uitstellen tot over 20 jaar.) Machiel vraagt de le-
den of zij akkoord gaan met de aanschaf, mits de subsidie wordt toegekend. Alle aanwezi-
gen gaan akkoord.  
Dennis vraagt of we ook nog zonnepanelen gaan aanschaffen. Mocht er financieel ruimte 
voor zijn zullen we dit punt volgend jaar op de agenda zetten. 
15 Rondvraag  
Harry van Zantwijk: Harry heeft een afscheidspraatje gemaakt over zijn handel en wan-
del bij de club. Hij spreekt als laatste de wens uit dat het WPD goed gaat en hoopt de le-
den nog lang als toeschouwer en aan de bar te ontmoeten. 
Ronald Kloet: Ronald was onaangenaam verrast door het eenzijdig stoppen van de 
vvWolfaartsdijk met het opzetten van een omnivereniging. Hij betreurt dit ten zeerste en 
vindt dat het bestuur van TV WPD dit moet aankaarten bij het bestuur van de 
vvWolfaartsdijk. Machiel legt uit dat alle voorbereidingen zijn stilgezet (geparkeerd), 
maar zo weer op de rit gezet kunnen worden.  
Machiel van der Baan: We zijn zeer blij met onze nieuwe trainer en ik hoop dat iedereen, 
die wil en kan, lessen zal volgen. 
Sylvia Katsman: Wie wil de uitgifte van de baanverhuurkaarten/sleutels overnemen, nu 
Harry ermee gestopt is? Zelf heb ik ook een uitgiftepunt. 
Rianne Kloet wil dit overnemen van Harry. 
 
Sluiting  
Machiel bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng.  
Wolphaartsdijk, 31 januari 2019 
Sylvia Katsman, secretaris  
 
 
Harry bedankt voor alle inzet voor TV WPD! 
 
Secretaris, penningmeester, ledenadministrateur, uit-
gever en ontvanger van sleutels, rekeningrijder (op de 
fiets de contributienota’s bezorgen),  grappige stukjes-
schrijver voor het clubblad, gezamenlijke cursist en ge-
diplomeerde SVH-er, gezellige toeschouwer tijdens com-
petities en toernooien, medespeler in competities en 
toernooien, tijger, controleur van het clubblad, kritische 
medebestuurder, en ga zo nog even door…. 
 
    Harry bedankt! 
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Activiteiten 2019 

 
 
 
17-02  Tennis clubmiddag met aanmelding voor de laddercompetitie. 

 
Het was wat frisjes, 
maar het was weer 
ouderwets gezellig op 
het terras...en lekker 
om weer een balletje 
te slaan. 
Het zonnetje liet zich 
in elk geval ook weer 
zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22-03  Bingo 

 
 
 Organiseren jullie ook een 
 bingo had ik al een paar 
 keer gehoord bij de voet– 
 bal. Zodoende de stoute 

schoenen maar aange-
trokken en de prijzen 
voor verlotingen op 
een rijtje gezet, aan-
gevuld met wat nieuwe 
prijzen. Al met al een heel leuk aanbod van prijzen voor de bin-
go voor weinig geld. We hebben er een gezellige avond van ge-
maakt met mensen van de tennis, voetbal, galmgroep en andere 
belangstellenden die er lucht van hadden gekregen. 



Voorzitter Machiel draaide er lustig op los...de ballen rolden niet allemaal in het daarvoor 
bestemde gootje, maar alle ballen kwamen uiteindelijk in het bestemde vakkenbord en de 
ene na de andere bingo klonk luidkeels door de kantine. 
Lineke Broyl had de eer om de allereerste superronde van deze happening te winnen. Ze 
was er ontzettend blij mee en dat snap ik, het was een prachtig gevulde boodschappentrol-
ley. 
Na afloop waren er al stemmen wanneer de volgende bingo plaatsvindt….volgend jaar heb ik 
maar bedacht. Voorlopig genoeg activiteiten. 
 
31-03  Openingstoernooi. 

 
Op deze frisse middag werd het in de loop van de dag 
steeds drukker. Gezellig, weer wat andere gezichten 
te zien dan tijdens de winterse clubavonden. 
Ondergetekende had er al een halve dagtaak opzitten, 
met het rode team naar Ovezande geweest, dus had 
het na een paar intensieve partijtjes weer gezien. 
Mannen nog bedankt voor de organisatie! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29-07 t/m Den Baas en zijn madam Open 2019 
04-09  De posters en flyers zijn in bestelling. Zodra de flyers klaar zijn kunnen ze  
  door de captains meegenomen worden naar te bezoeken tegenstanders in de  
  competitie. 
 
 
31-08 t/m Clubkampioenschappen 
08-09 
 
10-11  Afsluitingstoernooi 
 
 
 
       Sylvia 
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  Zomer Challenge 2019 
  juni/juli/augustus 
 

 
 
 
 

Beste leden, 
 
Vanuit de KNLTB is het voorstel gedaan tot het houden van een Zo-
mer Challenge. 
 
Dit houdt een zomer lidmaatschap in voor bijvoorbeeld oud-leden, 
voetballers, maar ook andere sporters die in de zomermaanden een 
balletje willen slaan. 
 
3 maanden lang kun je voor €30, mits de banen beschikbaar zijn, 
tennissen op de banen van TV WPD. Je mag deelnemen aan activitei-
ten van de club, maar ook aan bondstoernooien, zoals ons eigen toer-
nooi, Den Baas en zijn madam Open 2019! 
 
Als er voldoende animo is kunnen we ook een paar trainingen van on-
ze clubtrainer Raoul inplannen, hier zijn wel extra kosten aan ver-
bonden. 
 
Je krijgt dus voor €30 drie maanden lang een volwaardig lidmaat-
schap met bijbehorende verzekering tijdens het tennissen van de 
KNLTB. 
De enigste restrictie is dat je minimaal 8 maanden ervoor geen 
KNLTB-lid bent geweest. 
 
Een mooi initiatief vanuit de KNLTB.  
 
Wil je hieraan deelnemen meld je dan zo spoedig mogelijk aan via 
zomerchallenge@tvwpd.nl dan zorgen wij dat de pasjes op tijd be-
steld zijn. 
 



 

 
 
 
 
April 
5 Kilian van de Vrie 
14 Elsa Adema   ☺ 

24 Lander van Oosterhout 
Mei  
  
5    Wilbert Sandee 
7 Janine Sinke 
11 Jeanet de Jonge   ☺ 
13  Claudia Crucq     
18 Rob Huisman 
20 Lisa Zandbergen 
22 Ellen van Zantwijk 
29  Miša Lekoska  
   
 Juni  
15  Leo Strijd 
 20 Nerea van Oosten 
 24 Tim Wams 
  
Juli  
1  Agnes Filius  
3 Patricia Wondergem 
8    Rianne Kloet 
8  Petra van de Vrie   
12   Sylvia Katsman   
17 Machiel van der Baan  

23  Marjan Blok  
26   Emiel de Witte 
29 Paul van Oosterhout 
 
  
  
        
 
 

☺ kroonjaar  
 
N.B.: Zijn wij jouw verjaardag vergeten, laat 
het even weten, wordt het de volgende keer 
vermeld 
.  




