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Contributie 2017            
Gezinsabonnement: 350,00€
Seniorleden: 132,50€
2e seniorleden: 122,00€
Studenten*: 66,00€
Juniorleden t/m 10 jaar: 33,00€
Juniorleden vanaf 11 jaar: 66,00€
Slapend lid: 29,00€
Inschrijfgeld: 17,00€
Introducés: per dagdeel 5,00€
Kaartjes hiervoor bij: Joke Bruil

*Om als student aangemerkt te worden dient een kopie 
van studentenpas/bewijs van inschrijving overlegd te 
worden aan de ledenadministratie (scannen/mailen kan 
ook: ledenadministratie@tvmallumsemolen.nl)

Aanmelden:
Via aanmeldingsformulier per mail aan te vragen bij Joke 
Bruil of te downloaden via de website.

Afmelden:
Per mail of schriftelijk via de ledenadministratie:
Joke Bruil, Hemstea 31, 7152 BD Eibergen
Per mail: ledenadministratie@tvmallumsemolen.nl
Afmelden tenminste 1 maand voor einde verenigingsjaar. 
Dus uiterlijk voor 1 december.

Betaling gaat via automatische incasso.

Bij betreden banen: IEDEREEN ALTIJD PASJE OPHANGEN AAN HET DAARVOOR BESTEMDE BORD. 
Hierop zal gecontroleerd worden.

InhoudsopgaveVan de ledenadministratie

De afgelopen tijd konden wij 
onderstaande nieuwe leden 

verwelkomen:

Rudie Wedel
Ferron Nijland

Annette Steintjes
Marlies Hengeveld
Mariska Hulshof

Wij wensen jullie veel speelplezier
bij onze vereniging!
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Bestuur
bestuur@tvmallumsemolen.nl

                          Commissies

Voorzitter
Paul Jonker
0545-473886/06-51721043
voorzitter@
tvmallumsemolen.nl
Secretaris                                                                                 MMM
Saskia Kleinluchtenbeld
0545-475090
secretaris@
tvmallumsemolen.nl

Marian Hoks
0545-477363

inzenden kopij:
mmm@tvmallumsemo-
len.nl

Fleur Menneken
0545-477575 (bezorging)

                                       Internet site
Jojanneke Hoks
06-10501645
webmaster@tvmallumsemolen.nl

Penningmeester  Ledenadministratie                                                   Kascommissie
Miranda Wahl
0545-474897
penningmeester@
tvmallumsemolen.nl

Joke Bruil                      
Hemstea 31
7152 BD Eibergen
0545-473512
ledenadministratie@tvmallumsemolen.nl

Martijn Rooks
Paul Hoks

Algemeen lid                                    Sponsorcommissie
Jeroen Bennink
06-31901714
socialmedia@
tvmallumsemolen.nl

Agnes Hermus                Bennie Olthof
sponsorcommissie@
tvmallumsemolen.nl        

                      Kantinecommissie                               Competitieleiders
Lucel Bennink
0545-477638
kantinecommissie@
tvmallumsemolen.nl

Annelize van der Lit Pascal Schenk 06-81733081
Maike Klein Gunnewiek (junioren) 
competitie@tvmallumsemolen.nl

Algemeen lid                                   Onderhoudscommissie
Karin Snijder
06-38898931
bestuurslid-4@
tvmallumsemolen.nl

Bennie Olthof                  Tonnie te Koppel               Ivo Stein                                
0545-473145                   0545-471138                    0545-472448                                                                                                
Onderhoudscommissie@
tvmallumsemoen.nl

                                            Activiteitencommissie
vacature Jolanda Stabel

06-37284296
Saskia Kleinluchtenbeld
0545-475090

Technische commissie VCP                               Technische commissie
Vacature Dinie Ormel

06-15347095
vcp@tvmallumsemolen.nl
                                       Jeugdcommissie

Karin Kruidenier
0545-476567
jeugdcommissie@
tvmallumsemolen.nl

Gabor de Gruil
06-12067371

Maike Klein Gunnewiek
0545-473822/06-23371189

Irene de Graaf

Frank Verdaasdonk
0545-476838

Tennisleraar                                                                              
Jord Klein Gunnewiek
06-21973522
clubtrainer@tvmallumsemolen.nl
Tennisbaan en kantine Postadres
Rietmolenseweg 5J
7151 MD Eibergen
0545-472891

Postbus 102
7150 AC Eibergen                                                            
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Op het moment van dit schrijven ligt de zomer al weer bijna achter ons. 
De clubkampioenschappen zijn nog in volle gang en het finale weekend is 
in zicht. Zelf mag ik de kwartfinale in HDB met Emile Weeber nog spelen en 
daar verheug ik me dan ook op. Niet in de laatste plaats om de gezelligheid, 
want die is tijdens deze kampioenschappen ruimschoots aanwezig. 
De kantine wordt regelmatig goed bezocht en menigeen, toeschouwers en 
spelers, genieten dan van een hapje en drankje. 
Een nieuwe groep vrijwilligers (Ruud Bentsink, Johan Lindner, Frank Verdaas-
donk en Emile Weeber) heeft in combinatie met de ervaring van Karin Ver-
meulen gezorgd voor een geslaagd toernooi tot nu toe. Er doen 81 spelers mee. Daarbij mochten 
leden dit jaar voor het eerst ook met een introducé deelnemen aan het dubbelspel. Door dit cre-
atieve idee van de commissie zijn de clubkampioenschappen nu ook een manier om niet-leden 
in aanraking te laten komen met de tennis sport en onze gezellige vereniging. Dat blijkt een top 
idee!
Er zijn dit jaar sowieso de nodige dingen gebeurd. In januari hebben we gebrainstormd met jullie 
in een bomvolle kantine over de toekomst van de vereniging en de mogelijke scenario’s, waarover 
verder op in dit blad meer. Daarnaast zijn Jeroen Bennink en Karin Snijder gestart als nieuwe al-
gemeen bestuursleden en konden en kunnen we dus weer verder als bestuur met het maken van 
toekomstplannen voor onze vereniging.
Er zijn weer onderhoudsdagen georganiseerd om ons park te onderhouden en een nieuw dame-
steam is in de voorjaarscompetitie gestart in de starterscompetitie van de KNLTB op donderdaga-
vond. Dit is een initiatief van de tennisbond om startende spelers in aanraking te brengen met het 
spelen van wedstrijden. Dit team is zo enthousiast, dat zij zich gelijk hebben opgegeven voor de 
clubkampioenschappen en de najaarscompetitie!
De Open Dag in juni was een groot succes. Dat onderwerp komt dan ook aan de orde in dit club-
blad. We zijn het nieuwe lesseizoen bij de jeugd begonnen met meer leden dan vorig jaar aan het 
begin van het seizoen. Dat geeft de burger weer wat moed met het oog op de nabije toekomst.
Kortom, eigenlijk kijk ik behoorlijk trots terug op de afgelopen periode waarin een aantal mensen 
weer de nodige inspanningen heeft geleverd om invulling te kunnen geven aan sportiviteit en 
gezelligheid, nu en in de toekomst!
En, het jaar is nog niet om. De najaarscompetitie start weer in september en daarnaast volgen 
nog ons najaarstoernooi van 29 oktober tot en met 5 november en onze clubavond op vrijdag 24 
november. Zet deze data dus in je agenda!
See ya on court!

Paul Jonker
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Woord van de voorzitter
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zondag 26 maart t/m zondag 2 april 2017

Inschrijven?
via: www.toernooi.nl

Er wordt gespeeld op
6 kunstgrasbanen met verlichhng

Eibergen, daar moet je gespeeld hebben!

sportpark
“de Bijenkamp”

inschrijfgeld
€ 8

per onderdeel

toernooinr.:
1700289

gesponsord door

inschrijven tot
  17 maart

TV Mallumse MolenVoorjaars  Dubbeltoernooi 2017

Wedstrijdleider: MARIAN HOKS
Inlichhngen via 0545-477363 I dubbeltoernooi@tvmallumsemolen.nl

TENNISVERENIGING MALLUMSE MOLEN
Rietmolenseweg 5J I 7151 MD Eibergen I 0545-472891

Bondsgedelegeerde: Mw. H. Moezelaar

Rubrieken: HD I DD I GD
       Categorie : 3, 4, 5, 6 en         

                  7 en 8 17+
                  7 en 8 50+

in poules, daarna
in afvalschema

zondag 29 oktober t/m zondag 5 november 2017

Inschrijven?
via: www.toernooi.nl

Er wordt gespeeld op
6 kunstgrasbanen met verlichhng

Eibergen, daar moet je gespeeld hebben!

sportpark
“de Bijenkamp”

inschrijfgeld
€ 8

per onderdeel

toernooinr.:
1702160

gesponsord door

inschrijven tot
20 oktober

TV Mallumse MolenNajaars  Dubbeltoernooi 2017

Wedstrijdleider: HILDE WEERMAN
Inlichhngen via 0545-795073 I dubbeltoernooi@tvmallumsemolen.nl

TENNISVERENIGING MALLUMSE MOLEN
Rietmolenseweg 5J I 7151 MD Eibergen I 0545-472891

Bondsgedelegeerde: Dhr. G. de Voer      

Rubrieken: HD I DD I GD
       Categorie : 3, 4, 5, 6 en         

                  7 en 8 20+
                  7 en 8 50+

in poules, daarna
in afvalschema
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Van de redactie
Beste lezers,

Mijn hartelijke dank aan alle inzenders van kopij voor deze editie, want over de aanvoer van kopij niet te klagen!
De verslagen in dit nummer van diverse activiteiten die afgelopen periode hebben plaats gevonden laten zien dat 
weer vele vrijwilligers van onze vereniging actief bezig zijn geweest om dit allemaal te organiseren!       
Natuurlijk leest u in dit nummer ook over de activiteiten die nog moeten plaatsvinden.

De volgende MMM, de eerste van 2018, zal weer een gedrukte versie worden.
Wederom hoop ik zoveel kopij van jullie te ontvangen dat er weer een mooi clubblad van gemaakt kan worden.
Het is altijd leuk als tekstbestanden verfraaid worden door foto’s en/of plaatjes. Helaas worden bijgevoegde foto’s 
vaak verkleind (minder pixels) om ze per mail te kunnen versturen. Het gevolg is dat ze dan niet scherp afgedrukt 
kunnen worden. Een foto uitgerekt tot A4 formaat ziet er heel anders uit dan op uw smartphone, tablet, laptop of 
pc. Om ook deze bestanden scherp in ons blad te krijgen zou een dergelijk bestand verdeeld kunnen worden over 
2 of meer mailberichten, een andere mogelijkheid is deze bestanden te versturen met we transfer (www.wetransfer.
com), een gratis online dienst waarmee je grote bestanden, tot 2 GB, kunt versturen.

Uw bijdrage kunt u versturen naar Marian Hoks: mmm@tvmallumsemolen.nl, graag voor onderstaande datum.

In de tussentijd kunt u voor allerhande nieuwtjes, maar ook voor eerder uitgekomen MMM’s  de
site van onze vereniging raadplegen: www.tvmallumsemolen.nl
Hier zijn recente mededelingen te vinden, maar ook alle MMM’s volledig in kleur!

Inleveren uiterlijk: 11 februari Komt uit op: 24, 25 februari

                
oktober
10, 17, 24, 31
12, 19, 26 
13, 20, 27
14, 21, 28   
29                                              

Tossavond
Donderdagavond Competitie
Vrijdagavond Competitie
Zaterdagmiddag Competitie
Start Mallumse Molen Najaars 
Dubbel Toernooi

Activiteitenkalender

november
5

7, 14, 21, 28
24                 

finale Mallumse Molen Najaars 
Dubbel Toernooi
Tossavond
Verenigingavond

december
5, 12, 19 Tossavond
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Restaurant
Grand Plaza

Haaksbergseweg 27
7151 AR Eibergen

Tel: (0545) 477 868
Fax: (0545) 477 869

Onze openingstijden:

Maandag, Woensdag t/m Zondag:
16.00 uur t/m 22.00 uur

Dinsdag zijn wij gesloten.

Op feestdagen hanteren wij
aangepaste openingstijden.

Wij hopen U hartelijk te mogen
verwelkomen!

De formule van Grand Plaza
is heel eenvoudig.

Wij bieden een perfecte ambiance en
de juiste sfeer om onze gasten

gerechten van de allerbeste kwaliteit
te serveren tegen

een eerlijke, lage prijs.

LAAGTE 16 EIBERGEN TEL. 0545 - 474308

Restaurant
Grand Plaza

Haaksbergseweg 27
7151 AR Eibergen

Tel: (0545) 477 868
Fax: (0545) 477 869

Onze openingstijden:

Maandag, Woensdag t/m Zondag:
16.00 uur t/m 22.00 uur

Dinsdag zijn wij gesloten.

Op feestdagen hanteren wij
aangepaste openingstijden.

Wij hopen U hartelijk te mogen
verwelkomen!

De formule van Grand Plaza
is heel eenvoudig.

Wij bieden een perfecte ambiance en
de juiste sfeer om onze gasten

gerechten van de allerbeste kwaliteit
te serveren tegen

een eerlijke, lage prijs.

LAAGTE 16 EIBERGEN TEL. 0545 - 474308

DROGISTERIJ PARFUMERIE

D E  F A A M
Brink 15, 7151 CR Eibergen

Tel. 0545 - 477080

Chinees - Japans Restaurant Jasmine Garden
Wilt u eens wat anders eten? Dan moet u eens met de Japanse keuken
kennismaken! Waar de kok het eten met veel spektakel bereidt en serveert.
Dat wordt gegarandeerd een onvergetelijke avond.

Er is keuze uit verschillende Japanse menu’s, zowel met vlees als ook met
vis en gemengd.

Iedere vrijdag, zaterdag en zondag is er een Chinees en Japans buffet, aanvang 17.30 uur. 
Reservering gewenst.

Groenloseweg 14 - Eibergen • Tel. 0545 - 47 56 74. Dagelijks geopend van 11.00 tot 22.00 uur.
Ook op zon- en feestdagen. www.jasmine-garden.net

Slijterij &
Wijnhandel

Brink 20 7151 CR Eibergen. Tel 0545 476658 Fax 0545 472230

Uw specialist in gedistilleerd, wijnen en kado’s.
Altijd scherpe aanbiedingen, 10 % korting op aanschaf van een doos wijn.
Ook voor biertaps, glazen en statafels kunt u bij ons terecht.

Het team van TV Mallumse Molen was weer goed 
op dreef in Neede tijdens het BREN toernooi. 
Zij wisten de beker weer in de wacht te slepen.
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Status Toekomst TV Mallumsemolen

Op donderdag 19 januari heeft het bestuur samen met een klankbordgroep een brainstormavond georgani-
seerd in ons clubgebouw. De animo hiervoor was gelukkig groot. Het doel van deze avond was om de hui-
dige situatie van de vereniging te beschrijven en daarmee de noodzaak duidelijk te maken dat er iets moet 
gebeuren.
Net zoals bij veel andere tennisverenigingen in het land en zeker ook in de Achterhoek, daalt het aantal 
leden. Een aantal ontwikkelingen, bijvoorbeeld het feit dat we in een krimpgebied leven, dwingt ons om na 
te denken over de toekomstige koers van onze vereniging om de continuïteit van de tennissport in Eiber-
gen te kunnen blijven waarborgen.
Onder leiding van een klankborgroep, bestaande uit Jeroen Bennink, Marco van der Woude, Hans Goeman, 
Maike Klein Gunnewiek en Cindy Posthuma is een presentatie gegeven waarin duidelijk werd dat bij een 
verdergaande daling van het ledenaantal we op korte termijn geen kostendekkende begroting meer kun-
nen realiseren. 
Er werden een aantal mogelijke investeringen besproken. Een optie is om samen met volleybalvereniging 
Boemerang beachvelden aan te leggen op ons park met als voordeel meer drukte op ons park, een gedeel-
de investering, een plan dat inspeelt op een behoefte namelijk beachvolleybal en een potentiele groep 
vrijwilligers. Een andere optie is de aanleg van padelbanen. Padel is een snelgroeiende sport in Nederland 
en bij tennisvereniging TEZ in Enschede heeft dit ook geleid tot een behoorlijke stijging in het ledenaan-
tal. Als derde optie werd door een paar leden aangedragen om de investering in een blaashal verder uit te 
werken als optie.
Los van de scenario’s gaan we van vier tennisbanen de toplaag vervangen. We blijven in eerste instan-
tie natuurlijk een tennisvereniging en willen onze sport op volwaardige banen kunnen blijven spelen. De 
aanwezige leden hebben deze behoefte ook uitgesproken. Verder is door menigeen aangegeven dat men 
graag meer inzicht wil in het effect op de opbrengsten van beachvelden, padel of een blaashal. De klank-
bordgroep neemt dit mee in de verdere uitwerking. Het streven is om aan het eind van dit jaar een plan 
uitgewerkt te hebben dat in het begin van het nieuwe jaar gepresenteerd kan worden aan de ALV ter 
besluitvorming.

Toekomstige organisatie:
We zijn als vereniging continue op zoek naar optimale invulling van de diverse rollen om voor iedereen 
een prettige sportvereniging te creëren. Voor de vrijwilligers, die een actieve rol in de vereniging invul-
len, merken we dat het steeds lastiger wordt om belangrijke plekken ingevuld te krijgen en de taken sim-
pelweg af te krijgen. Mensen haken af of willen slechts op ad-hoc basis een taak vervullen. De uitspraak 
‘vele handen maken licht werk’ is zeker op een vereniging van toepassing. In het bedrijfsleven zien we 
een omgekeerde tendens. Daar wordt alle overhead wegbezuinigd vanwege hoge loonkosten. Iedereen is 
tegenwoordig ‘druk’, maar we merken dat mensen best af en toe een handje willen helpen.
Hoe beter we in staat zijn om werk te verdelen over een grote groep leden, hoe leuker het voor de vrijwil-
ligers blijft en het werk behapbaar is.
Op dit moment denken we na over de toekomstige structuur van onze vereniging, waarbij we ook zeker 
input van jullie als lid willen krijgen. Wellicht gaan we binnenkort een brainstormavond organiseren over 
deze toekomstige structuur en meer. 
Mocht je ideeën hebben of concreet mee willen helpen de toekomstige organisatie neer te zetten meld je 
dan bij één van de klankbordgroepleden.
In de toekomstplannen, die vanuit de klankbordgroep “Toekomst TVMM” worden uitgewerkt, zal organisa-
tie en structuur van onze vereniging een belangrijk thema vormen.

Klankbordgroep Toekomst TVMM
Marco van der Woude
Hans Goeman
Maike Klein Gunnewiek
Cindy Posthuma
Jeroen Bennink
Paul Jonker

 

     Koenders  
         Simmelinkstraat 1 
     7151 AP Eibergen 
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Office 365

Het versturen van email naar rollen binnen de tennisvereniging verloopt al Jaren via direct doorsturen naar privé 
emailadressen van de vrijwilligers. Bestanden worden op eigen laptops, USB-sticks en andere media opgeslagen. Hier-
door is het beheer en vooral overdracht naar vrijwilligers, die een taak overnemen moeizaam en moet iedereen weer 
steeds opnieuw beginnen met het verzamelen van benodigde informatie.

Om die reden heeft Jeroen Bennink de mogelijkheden van Office 365 Non profit bekeken. Microsoft biedt non profit 
organisaties kosteloos gebruik van Office 365 aan. Voor ons als vereniging biedt het voordelen dat we bestanden on-
line kunnen opslaan en delen en centrale mailboxen kunnen gebruiken voor iedere rol in de vereniging.
Inmiddels is Office 365 geïmplementeerd bij onze tennisvereniging en zijn alle verenigingsmailadressen aangesloten. 
Ook hebben alle verantwoordelijke personen een instructie gehad van Jeroen Bennink.  
We willen alle vrijwilligers en leden vragen zoveel mogelijk gebruik te 
maken van onderstaande emailadressen bij het versturen van email.
 
Email adres Type Eigenaar postvak
bestuur@tvmallumsemolen.nl Distributielijst Paul J., Saskia K.
bokkenavond@tvmallumsemolen.nl Postvak Eddy Kleinluchtenbeld
Clubkampioenschappen@tvmallumsemolen.nl Postvak Ruud Bentsink
Clubtrainer@tvmallumsemolen.nl Postvak Jord Klein Gunnewiek
Competitie@tvmallumsemolen.nl Postvak Pascal Schenk
Dubbeltoernooi@tvmallumsemolen.nl Postvak Hilde Weerman
Socialmedia@tvmallumsemolen.nl Postvak Jeroen Bennink
Jeugdcommissie@tvmallumsemolen.nl Postvak Karin Kruidenier
Kantinecommissie@tvmallumsemolen.nl Postvak Lucel Bennink
ledenadministratie@tvmallumsemolen.nl Postvak Joke Bruil
minimaxi@tvmallumsemolen.nl Postvak Gabor de Gruil
mmm@tvmallumsemolen.nl Postvak Marian Hoks
nieuwsbrief@tvmallumsemolen.nl Postvak Yolande Gerritse
Onderhoudscommissie@tvmallumsemolen.nl Postvak Bennie Olthof
Penningmeester@tvmallumsemolen.nl Postvak Miranda Wahl
Secretaris@tvmallumsemolen.nl Postvak Saskia Kleinluchtenbeld
Sponsorcommissie@tvmallumsemolen.nl Postvak Agnes Hermes
tennisles@tvmallumsemolen.nl Distributielijst Jord, Miranda
voorzitter@tvmallumsemolen.nl Postvak Paul Jonker
vrijwilliger@tvmallumsemolen.nl Postvak Jeroen Bennink
Webmaster@tvmallumsemolen.nl Postvak Jojanneke Hoks
Bestuurslid-4@tvmallumsemolen.nl Postvak Karin Snijder
Bestuurslid-5@tvmallumsemolen.nl Postvak Jeroen Bennink
verenigingscontactpersoon@tvmallumsemolen.nl Postvak Dinie Ormel
Worldtour@tvmallumsemolen.nl Postvak Gabor de Gruil

Wijziging organisatie
Bestuur:
Sinds het voorjaar van 2017 hebben Karin Snijder en Jeroen Bennink als algemeen bestuurslid zitting genomen. Karin 
gaat zich o.a. bezig houden met onderhoudstaken qua meerjarenplanning en begroting en schakelen met de opera-
tionele verantwoordelijke voor onderhoud. Jeroen is actief betrokken bij de klankbordgroep voor de toekomst van ons 
tennispark en is bezig met het optimaliseren van allerlei administratieve zaken (Office 365, club-app, ledenadministra-
tie).
                                                         

Onderhoudscommissie:
Gerald Boswinkel is als bestuurslid gestopt en heeft ook aangegeven de 
operationele onderhoudstaken te willen beëindigen. Bennie Olthof is bere-
id gevonden om de operationele aansturing van de onderhoudscommissie 
in te vullen. Hij zal samen met de overige vrijwilligers van de onderhoud-
sploeg een jaarlijkse begroting opstellen en voorleggen aan het bestuur, 
contacten met leveranciers onderhouden en aanspreekpunt zijn voor alle 
reilen en zeilen m.b.t. onderhoud.

Ledenwerving, introductie en behoud

Hoe prettig is het als je ergens nieuw bent en je krijgt een warm welkom. Je 
voelt je welkom en leert snel bij wie je terecht kunt in een nieuwe omgeving. 
Als vereniging TV Mallumse molen zijn we continue op zoek naar nieuwe leden 
en proberen we bestaande leden in een prettige omgeving te laten sporten. 
Werving en behoud van leden is van cruciaal belang voor de vitaliteit van onze 
vereniging en we vinden het daarom belangrijk dat we hier meer aandacht 
aan besteden.
Momenteel doen we deze taken erbij als bestuur, maar om als bestuur voldo-
ende tijd te maken voor toekomstplannen en andere bestuurstaken zoeken we 
een aantal mensen die ons willen helpen met het bedenken en uitvoeren van 
acties om leden te werven, de nieuwe leden op te vangen en ze met elkaar en 
andere leden in contact te brengen en ze op die manier ook te behouden. 
Mocht je interesse hebben, neem dan contact op met Paul Jonker (voorzitter@tvmallumsemolen.nl, : 06-51721043)             

Impressie van de Doedagen op 17 en 24 juni

2 dagen waarop weer een flink aantal van onze leden zich ingezet hebben om ons park mooi te houden.
Zo is de schuur weer geschilderd, zijn los- en ongelijkliggende straattegels weer vast en recht gelegd en werd het 
tegelwerk en de voegen in de douches gereinigd. 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid6rnzjKDVAhWMXBoKHWWUAlMQFghAMAA&url=https%3A%2F%2Fproducts.office.com%2Fnl-nl%2Fnonprofit%2Foffice-365-nonprofit&usg=AFQjCNGLyDU87NBsdDl1kaWPJT8RtRYQYQ
mailto:bestuur@tvmallumsemolen.nl
mailto:bokkenavond@tvmallumsemolen.nl
mailto:Clubkampioenschappen@tvmallumsemolen.nl
mailto:Clubtrainer@tvmallumsemolen.nl
mailto:Competitie@tvmallumsemolen.nl
mailto:Dubbeltoernooi@tvmallumsemolen.nl
mailto:Socialmedia@tvmallumsemolen.nl
mailto:Jeugdcommissie@tvmallumsemolen.nl
mailto:Kantinecommissie@tvmallumsemolen.nl
mailto:ledenadministratie@tvmallumsemolen.nl
mailto:minimaxi@tvmallumsemolen.nl
mailto:mmm@tvmallumsemolen.nl
mailto:nieuwsbrief@tvmallumsemolen.nl
mailto:Onderhoudscommissie@tvmallumsemolen.nl
mailto:Penningmeester@tvmallumsemolen.nl
mailto:Secretaris@tvmallumsemolen.nl
mailto:Sponsorcommissie@tvmallumsemolen.nl
mailto:tennisles@tvmallumsemolen.nl
mailto:voorzitter@tvmallumsemolen.nl
mailto:vrijwilliger@tvmallumsemolen.nl
mailto:Webmaster@tvmallumsemolen.nl
mailto:Bestuurslid-4@tvmallumsemolen.nl
mailto:Bestuurslid-5@tvmallumsemolen.nl
mailto:verenigingscontactpersoon@tvmallumsemolen.nl
mailto:Worldtour@tvmallumsemolen.nl
mailto:voorzitter@tvmallumsemolen.nl
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Verslag Mallumse Molen Voorjaars Toernooi 2017
Dat een toernooi met veel minder deelnemers dan wij de laatste jaren gewend waren niet ongezelliger hoeft te zijn 
bewees ons afgelopen Voorjaarstoernooi. De voorzondag werd niet ingepland en doordat we besloten om 2 koppels per 
poule verder te laten spelen in het afvalschema was er elke dag een mooi gevuld programma, ook het weer liet zich 
van z’n beste kant zien! 
                                                               
144 deelnemers konden wij deze week begroeten, samen vormden zij 76 koppels. De daling van het aantal deelnemers 
moeten wij niet zoeken bij onze eigen spelers, 55 deelnemers kwamen van onze eigen vereniging. 
En zij deden het goed, veel prijzen kwamen bij leden van onze vereniging terecht.

HD 4  1e Stef Kleinluchtenbeld en Wiebe Meerstra (TC Ludica)
GD 4  2e Stef Kleinluchtenbeld en Jojanneke Hoks
DD 6  1e Wendy Floor en Cindy Posthuma
HD 7 17+ 1e Angelo Heming en Niels Wansink
  2e Harold Boevink en Gerard Onstein
GD 7 17+ 1e Niels Wansink en Kim Greving (TV Neede)
  2e Gerard Onstein en Ingrid Lamaker
HD 7 50+ 1e Rudy Ormel en Hans Wevers
  2e Herman Wilderink en Benno Goering (TC Haaksbergen) 
DD 7 50+ 1e Annie te Grotenhuis en Marion van der Vliet
DD 8 17+ 2e José Kleinuchtenbeld en Fleur Menneken
GD 8 17+ 1e Manuel en Wilma Franco

Tijdens deze week werden wij weer voorzien van een drankje door onze geweldige kantinemedewerkers en

onze sponsor

zorgde op alle speeldagen voor de heerlijkste hapjes voor zowel publiek als spelers en in het finale weekend zelfs een 
uitgebreid tapasbuffet.

Onze hartelijke dank daarvoor!  
   
Natuurlijk hebben wij ons als organisatie afgevraagd waarom er zoveel minder inschrijvingen waren als daarvoor, een 
antwoord hebben wij daar niet op gevonden. Daarom hopen wij dat het aantal inschrijvingen voor het komende Najaar-
stoernooi een stijgende lijn zullen laten zien. Schrijf je dus allen weer in voor het Najaarstoernooi dat gehouden wordt 
van 30 november tot/met 5 november. Inschrijven kan via www.toernooi.nl.
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Open dag 2017

Op 10 juni is onze jaarlijkse open dag geweest. De dag 
was een groot succes, het werd druk bezocht. Jord klein 
Gunnewiek had met de jeugdcommissie voor de jeugd een 
spellenparcours over alle tennisbanen opgesteld en met de 
opkomst van het grootste deel van onze jeugdleden en veel 
nieuwe gezichten waren de velden de hele middag goed 
bezet.

Ook een behoorlijk aantal ouders kwam kijken naar de prestaties van hun kinderen en genoten 
ondertussen van een hapje en een drankje. Jort Kruidenier stond namens ijssalon Daisys ijsjes 
uit te delen, die gezien het mooie weer goed in de smaak vielen. Ook een aantal leden kwam een 
kijkje nemen en brachten ook gezelligheid op het terras.
Uiteindelijk heeft deze dag ons 11 nieuwe senior zomerleden, waarvan er in ieder geval 5 als 
regulier lid doorgaan na de zomer, 1 junior zomerlid, 2 seniorleden en 2 junior leden opgeleverd. 
Al met al een zeer geslaagde dag, door de nieuwe aanwas, maar ook door de nodige leden die 
de moeite namen om even langs te komen en hun betrokkenheid te tonen.
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Albert Heijn Sportweken

Het afgelopen jaar hebben we als bestuur van onze tennisvereniging geprobeerd om eens op een an-
dere wijze gratis PR te krijgen in diverse media. Enerzijds met als doel om bekendheid te geven aan onze 
vereniging, anderzijds om nieuwe leden te werven en bestaande te behouden en als laatste om onze 
sponsoren een podium te geven.
Een voorbeeld is geweest de deelname aan de Jumbo-actie waarmee we door de spaaractie uiteindelijk 
een behoorlijk aantal bidons hebben kunnen aanschaffen. Verder hebben we door te flyeren voor de Open 
Dag tijdens de avondvierdaagse en communicatie over onze Open Dag via de digitale nieuwsbrief van FC 
Eibergen geprobeerd om op nieuwe manieren mensen naar ons park te lokken. Dat dit behoorlijk is gelukt 
kunnen jullie lezen elders in dit blad.
Recent hebben we op vrijdag 22 september een hele dag een stand bemand in de Albert Heijn (AH) in 
Eibergen. Deze stand stond heel zichtbaar voor de kassa’s, dus een ideale plek om de tennisvereniging 
onder de aandacht te brengen. Bezoekers aan de AH konden gedurende de periode van 4 t/m 23 sep-
tember sparen voor vijf gratis tennislessen. Als tennisvereniging boden we door middel van een actie een 
gratis lidmaatschap voor drie maanden aan en twee heerlijke flessen wijn van FG Slijterij. Degene die het 
aantal ballen in een winkelkarretje heeft geraden wordt benaderd.

Jullie vragen je ongetwijfeld af wat zo’n actie de vereniging oplevert. In de eerste plaats hebben we een 
hele dag onze vereniging op de kaart gezet. Daarbij hebben we alle serieus geïnteresseerde mensen (42 
volwassenen) een goody bag (wit met een blauw TVMM logo) meegegeven met diverse give aways van 
een aantal sponsoren die we konden bereiken binnen de korte termijn die we hadden om vorm te geven 
aan deze actie. Deze sponsoren zijn Profile Bleumink, Profile Tyrecenter Vermeulen, Wansink Woningin-
richting, FG Slijterij, Jumbo, Kiffen Schilderwerken en Helmink Wonen. 
Van deze mensen waren 8 volwassenen geïnteresseerd in een mogelijk lidmaatschap of 3 gratis tenn-
islessen en 3 andere volwassenen vroegen naar de mogelijkheden voor hun kinderen. Wat de uiteindelijke 
uitkomst gaat zijn, moet nog blijken, maar feit is dat we onze vereniging weer eens op de kaart hebben 
gezet.
Dat kon alleen door de vrijwillige inzet van Agnes Hermus, Bennie Olthof, Jeroen Bennink, 
Saskia Kleinluchtenbeld, Karin Kruidenier, Lutger van der Tuin en Paul Jonker. 

Heb jij een goede suggestie voor een actie om leden te werven, te behouden, sponsoren in het zonnetje 
te zetten of een leuke activiteit en wil je een rol spelen in de uitvoering hiervan ter ondersteuning van het 
bestuur, neem dan contact op met een van de bestuursleden of mail naar bestuur@tvmallumsemolen.nl!

Activiteiten 2e helft 2017

−	 1 t/m 17 september. We hebben zojuist de clubkampioenschappen nieuwe vorm afgesloten. Het was dit jaar 
voor het eerst dat ook introducees mee mochten doen.

−	 15 september t/m 27 oktober. De najaarscompetitie is van start gegaan. Wij zijn met 8 team vertegenwoor-
digd.

−	 Op 17 september, 1 oktober en 15 oktober speelt de jeugd tijdens de Worldtour op ons park.

−	 1 oktober is het BREN toernooi. Deze wordt dit jaar Neede gehouden. Eigenlijk zouden wij dit jaar aan de 
beurt zijn om het BREN te organiseren maar om Padel te promoten spelen we in Neede. Komt allen kijken 
en maak ook kennis met Padel. Om 12.30 is er een demowedstrijd met de toppers op het gebied van Padel.

−	 Op 11 en 13 oktober organiseert de JC een vriendjes en vriendinnetjes dag. Neem allemaal een vriendje en/
of vriendinnetje mee zodat ook zij kunnen ervaren hoe gezellig en leuk tennis is.

−	 29 oktober t/m 5 november. Ons eigen najaars dubbeltoernooi. Wie zich nog niet opgegeven heeft: Doe dit 
alsnog. 

−	 24 november houden we onze jaarlijkse de Verenigingsavond. Op deze avond wordt de vrijwilliger van het 
jaar in het zonnetje gezet, we hebben de huldiging van de competitiekampioenen en nog andere gezellige 
activiteiten.

−	 15 december wordt er voor alle jeugdleden een eindejaar activiteit georganiseerd. Deze is voor alle        
leeftijdscategorieën, dus komt allen
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Clubkampioenschappen senioren 2017

Vorig jaar hebben een aantal leden uit de organisatie van de Clubkampioenschappen afscheid genomen als organisa-
tie. Het is natuurlijk spijtig als ervaren krachten stoppen met hun vrijwilligerstaak. Het positieve eraan is dat het rui-
mte biedt aan andere mensen om te laten zien dat zij ook het belang van vrijwilligerswerk voor een vereniging gaan 
inzien en dat een vereniging niet zonder vrijwilligers toernooien als de Clubkampioenschappen kan organiseren. In 
de organisatie “commissie” Clubkampioenschappen 2017 zaten dit jaar Karin Vermeulen (enig overgebleven CK lid uit 
eerdere edities met veel ervaring), Emile Weeber (gebombardeerd tot voorzitter en presentator van de commissie), 
Johan Lindner (als stabiele factor en multi inzetbaar), Ruud Bentsink (als TiTaToernooiTovenaar verantwoordelijk voor 
het inplannen van de wedstrijden en met kennis van tennis) en Frank Verdaasdonk (verantwoordelijk voor het weer 
en de hapjes). 

De Commissie heeft een behoorlijk aantal brainstormsessies gehouden en daarin zijn verschil-
lende ideeën naar voren gebracht. Deze zijn nog niet allemaal tot uitvoering gebracht. Er liggen 
nog een aantal mogelijke opties op de plank. 
Er is gekozen om alle onderdelen weer samen te laten spelen. Hiervoor is alleen een periode na 
de vakantie aangewezen (van 1 tot 17 september). Een eventuele uitloop kon gepland worden 
in de week voor 1 september. De communicatie hierover zien wij als commissie als een ver-
beterpunt. De manier hoe we dit naar voren hebben gebracht zorgde her en der voor onduideli-
jkheid. 

Een noviteit was het toestaan van introducés in de dames-, heren-, en gemengd dubbel. Een lid van de vereniging 
kon zich inschrijven met een niet lid. Achterliggende gedachte hierbij is dat je eens kunt tennissen met iemand waar 
je normaal gesproken niet mee kunt tennissen. Een ander gehoopt effect kan zijn dat een introducé (opnieuw of voor 
het eerst) kennis maakt met tennis en onze vereniging en daardoor besluit lid te worden. We hebben hierop veel 
enthousiaste reactie mogen ontvangen, waar wij als organisatie erg blij van worden. Er hebben maar liefst 10 intro-
ducés meegedaan. 

Nadat de inschrijving gesloten is, is besloten om de wedstrijden zo veel mogelijk te clusteren. Hierdoor kon er nog 
vrij getennist worden op maandag en ook de toss avond van dinsdag is tijdens het toernooi niet onderbroken. In 
de commissie zijn we superblij hoe ons commissie lid Ruud dit traject naar onze mening super goed geregeld heeft. 
Hulde!

Tijdens het toernooi zijn (bijna traditioneel) de actiefoto’s door Walter Wijnands genomen, waarvoor opnieuw dank. 
Tijdens alle dagen heeft de kantine commissie voor een goede bezetting van de kantine gezorgd en de samenwerk-
ing met de organisatie van de Clubkampioenschappen verliep uitermate prettig.

We hebben sportieve wedstrijden gezien, wedstrijden op het scherpst van de snede, wedstrijden waarbij regelmatig 
hard gelachen werd, wedstrijden waarbij zo hard werd gezweet dat af en toe gewacht moest worden op het drogen 
van de baan. Een enkele blessure leverde een klein beetje uitval op, maar we zijn verschoond gebleven van ernstige 
en langdurige blessures.  De dagen dat Frank, door verplichtingen voor het werk in het buitenland was, viel het weer 
ietwat tegen, maar ook hier is op flexibele wijze naar oplossingen gezocht en deze zijn ook steeds gevonden. 

Op de finale dag was ook een tennis precisie spel uitgezet waarbij alle aan-
wezigen een gooi konden doen naar een hoge score. Bij dit onderdeel wat 
makkelijker leek dan het was zijn 2 personen op de eerste plaats geëin-
digd, te weten Jeroen Weyermars en Leo Meijer. 

Een aantal goede zaken uit het verleden hebben we natuurlijk ook be-
houden. Zoals de Karel Nijboer Trofee voor de persoon met de meeste 
bezoekdagen aan ons park tijdens het toernooi. 
De Karel Nijboer trofee verhuist dit jaar van de kamer van Guus Burbank 
(die ook dit jaar weer hoog eindigde in het klassement) naar de huiskamer 
van …… Karel Nijboer zelf. Karel van harte! Wij zijn natuurlijk superblij met 

de supporters langs de lijn die zorgen voor een extra leuke sfeer op het sportpark. 

Verder is ook de BBQ gebleven, die opnieuw van hoofdsponsor De Klok afkomstig was. Prima geregeld en hartstikke 
lekker! Hier is nog wel een verbeterpunt te bereiken, maar dat ligt niet bij de Klok, maar bij de organisatie. Een aan-
tal deelnemers was waarschijnlijk zo zeker van de overwinning dat deze zich niet in hebben geschreven voor de BBQ, 
maar al direct na het toernooi de gewonnen en door de Klok beschikbare diner bon te gelde hebben gemaakt. We 
hadden dus nog iets meer deelnemers op de BBQ kunnen hebben, wat voor nog meer gezelligheid had gezorgd.

Emile Weeber en Karin Vermeulen hebben de prijzen van het toernooi aan de volgende personen uit kunnen reiken;

DE A 
1e Gerrien van Leeuwen     2e Fleur Menneken

HE  A                                                                                    HE B
 1e Stef Kleinluchtenbeld          2e  Stefan Menkhort               1e Stefan Menkhorst                2e Ruud Bentsink
 e

DD A 
1e Wendy Floor (niet op foto)e n Gerrien van Leeuwen          2e Michelle Nijhof en Monique Nijhof (waren sneller                                                                                                                                          
                                                                                                                dan de fotograaf)
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DD B 
     1e Annie te Grotenhuis (niet op foto)en Karin Vermeulen             2e Truus Heutinck en Nanny Morrenhof

DD C 
      1e Annette Steintjes en Maaike Wevers                              2e Yolanda Gerritse en Inge Laninga Leussenkamp

HD A
 1e Stef Kleinluchtenbeld en Tom Kleinluchtenbeld                  2e Ramon Nijboer en Jeroen Weyermans
     

HD B 
                1e Roy Timmermans en Erik Vrieze                               2e Aart Schepers en Marco van der Woude

HD C 
          1e  e Erik Bos (niet op de foto) en Roy Verhoeven                             2e Jan Barts en Dinant Saaltink             

GD A 
      1e Tom Kleinluchtenbeld en Fleur Menneken                         2e Jeroen Bennink en Maike Klein Gunnewiek (net 
                                                                                                     iets te laat afgedrukt)
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GD  B 
           1e Johan Lindner en Veerle Lindner                         2e Harry Zweerink (niet op de foto) en Truus Heutinck

GD C 
     1e Martin Peterkamp en José Kleinluchtenbeld                          2e Arjan Laninga en Inge Laninga Leussenkamp

 

En tot slot willen we het bestuur bedanken voor de mooie en stimulerende bedoelingen;

                                                                  En alle toppers bij elkaar

 
 

Van de Jeugdcommissie

In januari jl.  hebben wij een extra trainingsgroep gemaakt omdat de groep op de vrijdag te groot werd. De 2e groep 
op vrijdag was nog wat klein maar inmiddels komt daar aanwas bij. Momenteel trainen we met 4 groepen. 2 op de 
woensdag en 2 op de vrijdag. 
Mede door de succesvolle open dag in juni zijn wij dit seizoen met meer kinderen van start gegaan dan vorig jaar. Een 
goed begin van een nieuw seizoen!

Wij heten onze nieuwe leden dan ook hartelijk welkom en wensen wij hun heel veel plezier op de tennisbaan.

Binnen de jeugdcommissie zijn wij heel blij met onze nieuwe aanwinst Irene de Graaf. Zij is de opvolgster van Elsbeth 
te Veldhuis. Elsbeth heeft heel veel jaren deel uitgemaakt van de jeugdcommissie. Nogmaals dank je wel Elsbeth! 
Eind dit jaar (december 2017) gaat Frank Verdaasdonk ons verlaten. Ook Frank heeft heel wat werk verzet omtrent de 
World tour samen met Gabor. Mede door deze wisseling in de jeugdcommissie zijn wij dringend op zoek naar ver-
sterking. 

Met meer mensen blijven de taken beperkt en is het voor iedereen goed te combineren naast alle dagelijkse 
bezigheden. Kortom, wie o wie mogen wij verwelkomen? Bij interesse of vragen graag een mail naar 
jeugdcommissie@tvmallumsemolen.nl

Om alle activiteiten te blijven voortzetten is versterking echt hard nodig. Want wat doen wij zoal?
•	 Vriend/vriendinnetje middag 2x per jaar
•	 Mini Maxi toernooi in het voorjaar
•	 World tour
•	 Eindejaar activiteit, vorig jaar de succesvolle film & bbq avond
•	 Competitie begeleiding
•	 Etc

Wij gaan er als JC een mooi tennisjaar van maken voor jullie kinderen en hopen op uw versterking binnen de commis-
sie om alles te kunnen blijven uitvoeren.

Sportieve groet namens de JC

Karin Kruidenier

Wist je dat?

…..Er 9 enthousiaste vrijwilligers zich hebben ingezet    
    op de Zwarte Cross voor onze vereniging
…..De opbrengst van hun inzet (5EUR/uur/persoon) 
     bijgeschreven wordt op onze clubrekening
…..als je dit leuk lijkt je volgend jaar ook mee kunt helpen op dit 
     festival en je dit kunt melden bij Yolanda Gerritse
…..We een hele goede open dag hebben gehad met veel opkomst
…..Er na de open dag zo’n 20 potentiele leden bij zijn gekomen
…..we er alles aan doen om deze nieuwe leden een warm bad te      
     geven
…..we hiervoor nog mensen zoeken die hierbij willen helpen
…..we ook versterking zoeken in de sponsorcommissie

…..er maar liefst 81 spelers hebben deelgenomen aan de clubkampioenschappen
…..er de nodige introducés hebben meegedaan als dubbelpartner van een bestaand lid
…..dit mogelijk weer meer mensen enthousiast maakt voor de tennissport
…..dit is dankzij de creativiteit van de clubkampioenschappen commissie?
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Competitieteams uitkomend in de KNLTB Najaarscompetitie

Donderdag
Dames Dubbel 1  8/9 comp. 2e klasse                                      
Yolanda Gerritsen ©
Inge Laninga
Irma Timmermans
Evelien Temmink
Karin Könniger
Mariska Hulshof

Vrijdagavond
Heren  Dubbel 1  2e klasse 17+ Heren  Dubbel 2 2e klasse  17+ Heren Dubbel 1  3e klasse  35+
Erik Kleinluchtenbeld ©   Jaap Spoor ©    Jeroen Bennink © 
Rob Berentsen    Angelo Heming    Erik Bos
Eddy Kleinluchtenbeld   Erik Vrieze    Dennis Bremmer  
Jeroen Weijermars   Niels Wansink    Gerald Boswinkel
Jan-Willem Floors   Djarno Wantia    Erik de Groot
     Frank Wilderink    Hans Weeink 

  

Dames Dubbel 1  2e klasse 17+ Gemengd  Dubbel 1 3e klasse  17+ 
Saskia Kleinluchtenbeld ©  Pascal Schenk ©  
Ans Leuverink    Maike Klein Gunnewiek      
Jolanda Stabel    Rianne Bleumink       
Karin Snijder    Inge Vermeulen
     Linda Wilderink
     Ruud Bentsink
     Paul Jonker
     Max Thesseling

Zaterdag         
Gemengd 1 2e klasse 17+  Gemengd Dubbel 1 4e klasse 17 + 
Ingrid Lamaker ©   Hilde Weerman©      
Eveline Weerman    Milou Suzan Koeslag       
Henk Weerman     Elske Weerman        
Wendy Emaus     Gerrit Stegeman       
Gerard Onstein     Stefan Menkhorst       
Harold Boevink 

DATA KNLTB COMPETITIE NAJAAR 2017

  SPEELDAGEN
WEEK 37 38 39 40 41 42 43

DONDERDAG  14 sept 21 sept 28 sept 5 okt 12 okt 19 okt 26 okt
VRIJDAG 15 sept 22 sept 29 sept 6 okt 13 okt 20 okt 27 okt

ZATERDAG 16 sept 23 sept 30 sept 7 okt 14 okt 21 okt 28 okt
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Wilt u eens wat anders eten? Dan moet u eens met de 
Japanse keuken kennismaken! Waar de kok het eten met 

veel spektakel bereidt en serveert. 
Dat wordt gegarandeerd een onvergetelijke avond.

Er is keuze uit verschillende Japanse menu’s, zowel met 
vlees als ook met vis en gemengd.

Chinees - Japans Restaurant 

Jasmine Garden

Iedere vrijdag, zaterdag en zondag is er een 
Chinees en Japans buffet, aanvang 17.30 uur. 

Reservering gewenst.

Groenloseweg 14 - Eibergen • Tel. 0545 - 47 56 74. 
Dagelijks geopend van 11.00 tot 22.00 uur. Ook 
op zon- en feestdagen. www.jasmine-garden.net

Uw specialist in gedistilleerd, wijnen en kado’s.
Altijd scherpe aanbiedingen, 
10 % korting op aanschaf van een doos wijn. 
Ook voor biertaps, glazen en statafels 
kunt u bij ons terecht.

Brink 20 7151 CR Eibergen.
Tel 0545 476658 Fax 0545 472230

Slijterij & 
Wijnhandel

PENTERMAN B.V.
Bouwbedrijf

voor al uw bouwwensen!

Olden Eibergsedijk 4    Tel. 0545 - 47 30 70       
7151 NB  EIBERGEN     Fax 0545 - 4732 23
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Gerrien van  Leeuwen

Alsteedseweg 38, Buurse
Tel. 053 56 96 429

www.erve-de-hooge-esch.nl

Ambachtelijke
Kaasmakerij

Nostalgisch
Pannekoekenhuis

Met dank aan onze adverteerders,

baan-, doek- en toernooisponsoren.

    

Sportief advies: doe zaken met onze

adverteerders en sponsoren.

H Y P E R S P E C I A L I S T

W W W . P R O F I L E T Y R E C E N T E R . N L

Eibergen, Venneslatweg 2    T 0545 47 41 66  
Winterswijk, Tuunterstraat 50    T 0543 51 43 00   

VERMEULEN

AUTOSERVICE

ONDERHOUD APK REMMEN UITLATEN BANDEN VELGEN  OOK VOOR ZAKELIJKE RIJDERS

Hyperspecialist in banden en velgen, compleet in autonderhoud
Profile Tyrecenter biedt producten van hoogwaardige kwaliteit voor zowel personen- als bestel-
wagens. Naast de hoge expertise in banden en velgen van topmerken voorziet Profile Tyrecenter 
in een  uitgebreid diensten- en  servicepakket voor alle merken auto’s zoals,  APK-keuringen, 
onderhouds beurten, olie verversen, remmen, accu’s, uitlaten,  schok dempers, glasservice en 
aircoservice.

Meer weten? Bel ons gerust.

Restaurant
Grand Plaza

Haaksbergseweg 27
7151 AR Eibergen

Tel: (0545) 477 868
Fax: (0545) 477 869

Onze openingstijden:

Maandag, Woensdag t/m Zondag:
16.00 uur t/m 22.00 uur

Dinsdag zijn wij gesloten.

Op feestdagen hanteren wij
aangepaste openingstijden.

Wij hopen U hartelijk te mogen
verwelkomen!

De formule van Grand Plaza
is heel eenvoudig.

Wij bieden een perfecte ambiance en
de juiste sfeer om onze gasten

gerechten van de allerbeste kwaliteit
te serveren tegen

een eerlijke, lage prijs.

LAAGTE 16 EIBERGEN TEL. 0545 - 474308

Vorig jaar net lid geworden en nu al de pen, ik voel me vereerd! Bedankt Erik!

Ik tennis al wat langer, maar pas sinds kort bij TV Mallumse Molen. Ik ben begonnen met tennis-
sen na mijn 25e in Apeldoorn bij TV De Maten. Ik ben een geboren en getogen Apeldoornse en 
een stel vriendinnen tenniste bij deze club. Ik ging dan weleens kijken en vond het een gezellige 
vereniging. 
Ik heb eigenlijk altijd paardgereden, maar toen ik rechten ging studeren in Utrecht, heb ik het 
paard verkocht en reed ik af en toe voor anderen. Ik miste echter wel het sporten in verenigings-
verband. Heb nog een paar jaar gefitnest, maar vond dat niet zo gezellig. 
Nadat ik lid was geworden, werd ik al gauw gestrikt als voorzitter voor de PR commissie en dit heb 
ik zo’n 6 jaar gedaan. Ik vond het ontzettend leuk om zo actief te zijn voor de club en heb met 
plezier in het bestuur gezeten. Na 6 jaar was het echter mooi geweest. Als je iets goed wilt doen, 
dan kost het veel tijd. Ik heb daardoor ook erg veel waardering voor een ieder die zich vrijwillig 
inzet. Bij De Maten wordt heel veel werk verzet door vrijwilligers en zo ook bij de Mallumse Molen 
en dat is echt geweldig. Daardoor kunnen wij blijven tennissen, deelnemen aan leuke toernooien 
en een drankje nuttigen op het mooie park en in het gezellige clubhuis. Een grote pluim voor ie-
dereen die dit mede mogelijk maakt!
 
Maar goed, hoe komt een Apeldoornse nou bij TV Mallumse Molen in Eibergen terecht?
Na een aantal jaren te hebben gewerkt bij KienhuisHoving (tegenover het Twente stadion) als 
advocate maakte ik 4 jaar geleden de overstap naar Zorggroep Sint Maarten in Denekamp. Daar 
startte ik als bedrijfsjurist en senior beleidsadviseur en sinds 1 maart ben ik de trotse manager van 
onze 2 locaties in Friesland. Over het algemeen verblijf ik van maandag t/m woensdag in Joure en 
Heerenveen en werk ik op donderdag in Denekamp. Vrijdags ben ik vrij.
Na een jaar werken bij de Zorggroep kwam ik erachter dat mijn collega Roy Timmermans ook ten-
niste en raakten we wat vaker in gesprek. Ik appte hem voor de grap of hij nog meedeed aan het 
Klungeltoernooi in Denekamp en zo startte iets dat op 4 oktober 2014 resulteerde in een etentje 
in Apeldoorn. En nu – bijna 3 jaar later – zijn we nog steeds erg blij en gelukkig met elkaar. Ruim 
een jaar geleden maakte ik de oversteek naar Eibergen en vlak daarna werd ik ook lid bij TV Mal-
lumse Molen. Ik deed mee met Karin Vermeulen en Roy aan de clubkampioenschappen en leerde 
zo snel meer mensen kennen. Ik ben heel hartelijk onthaald en heb afgelopen jaar mee mogen 
tennissen met de dames op de maandag en woensdagavond. Echt heel fijn! 
Afgelopen clubkampioenschappen heb ik meegedaan met Wendy Floor in de DD en in de DE en 
ben ik zowaar dubbel clubkampioen geworden, dat is me nog nooit overkomen. Ook al is dit het 
absolute hoogtepunt in mijn tenniscarrière, ik was nog niet van plan te stoppen ;-)
Het najaarstoernooi tennis ik ook graag mee en in het voorjaar doe ik weer mee met de voor-
jaarscompetitie met mijn team in Apeldoorn. Wie weet kunnen we nog eens een uitwisseling or-
ganiseren…al is het dan wel jammer dat je niet naar huis kunt fietsen ;-)

Ik serveer de pen naar een ander nog redelijk nieuw lid met een hele mooie voornaam: 
Roy Verhoeven
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Toernooikalender senioren

Week Datum Organiserende ver. Soort toernooi Inschrijfadres

44 30-10 / 05-11
Mallumse Molen
Rietmolenseweg 5 J
EIBERGEN

TV Mallumse Molen Dubbel 
Najaarstoernooi Toernooi 2017
HD, DD, GD
3, 4, 5, en 6
7 en 8 20+ en 7 en 8 50+

Mevr. H. Weerman
Rekkenseweg 77 a
7157 AC Rekken
0031 545 79 50 73
dubbeltoernooi@
tvmallumsemolen.nl

45 06-11 / 12-11
L.T.C. De Kei
Kerkhoflaan 3
LICHTENVOORDE

Porskamp Open Dubbel 
Tennistoernooi
HD, DD. GD 17+
4, 5, 6, 7, 8

Dhr. H. ter Woerds
Vd Meer de Walcherenstr 18
7131 EN Lichtenvoorde
06-51268456
hanterwoerds@planet.nl

46 13-11 / 19-11
T.V. Neede
Kronenkamp 8
NEEDE

Ter Avest Dubbeltoernooi T.V. 
Neede 2017
HD, DD, GD
4, 5, 6 17+ en
7 en 8 25+

Dhr. D.T.M. de Jong
Kronenkamp 8
7161 HE Neede
0031 6 23 10 50 79
teravesttoernooi@tv-neede.nl

47 20-11 / 26-11
A.B.T.C. De Wildbaan
Hoflaan 2
BORCULO

De Wildbaan open dubbel 
toernooi 2017
HDS, DD, GD
3, 4, 5, 6 17+ en 
7 en 8 25+

Dhr. R. van Eck
Van Vordenstraat 12
7271 WR Borculo
0031 627120797
ruud@nieuwesnaar.nl

48 27-11 / 03-12
WITCON
Lievelderweg 88 A
LICHTENVOORDE

Achterhoekse Indoor 
Kampioenschappen 2017
HE, DE, HD, DD, GD
2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8

Dhr. T. Tenten
Lievelderweg 88 B
7131 MG Lichtenvoorde
0031 653902303
stichtingwitcon@gmail.com

50 11-12 / 17-12
WITCON
Lievelderweg 88 A
LICHTENVOORDE

Gelderse Indoor 
Kampioenschappen 2017
HE, DE, HD, DD, GD
2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8

Dhr. T. Tenten
Lievelderweg 88 B
7131 MG Lichtenvoorde
0031 544 37 54 91
tim_tenten@hotmail.com

5 29-01 / 04-02
T.V. Park Grintebos
Geukerdijk 94
HAAKSBERGEN

Twentse Indoor 
Kampioenschappen 2018
HE, DE, HD, DD, GD
2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8

Mevr. J. Rutbeek
Rutbeekweg 65
7546 PR Enschede
0031 6 55 39 32 03
jannekerutbeek@hotmail.com

11 12-03 / 18-03
Goorse T.C.
Diepenheimseweg 37 a
GOOR

Kunstgrasdubbeltoernooi 2018
4 15+ en 
5, 6, 7 en 8 17+

Mevr. L. Wissink
Catsstraat 9
7471 XP Goor
0031 547 85 01 38
leoniewissink@gmail.com

13 26-03 / 01-04
TV Mallumse Molen
Rietmolenseweg 5 J
EIBERGEN

Mallumse Molen 
Voorjaarstoernooi 2018
HD, DD, GD
3, 4, 5 en 6
7 en 8 17+ en 7u en 8 50+

Mevr. H. Weerman
Rekkenseweg 77 a
7157 AC Rekken
0031 545 79 50 73
hildeweerman86@gmail.com

PENTERMAN B.V.
Bouwbedrijf

voor al uw bouwwensen!

Olden Eibergsedijk 4    Tel. 0545 - 47 30 70       
7151 NB  EIBERGEN     Fax 0545 - 4732 23

Met dank aan onze adverteerders,
baan-, doek- en toernooisponsoren.

Sportief advies: doe zaken met onze
adverteerders en sponsoren.

Grotestraat 2 - 7151 BC EIBERGEN

Telefoon: 0545-476918  Fax: 0545-477681
info@nieuwparadijs.nl • www.nieuwparadijs.nl

Openingstijden: 
Maandag t/m donderdag 

16.00 - 22.00 uur 
Vrijdag t/m zondag en Feestdagen van 

12.00 - 22.00 uur.
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We beginnen deze herfst met 
onstuimige dagen met veel 
wind, met tussendoor prima 

tennisweer. 
Daarna gaan de tempera-
turen omlaag, maar ook 

dan kan er prima getennist 
worden

Nieuw bij onze vereniging:
Mika van der Woude

Sterre Hulshof
Ilse Lubberink

Elvira Roos
Vera Kolbeek

Op 11 en 13 oktober organiseert de JC een vriendjes- en vriendinnetjes dag. Neem allemaal een vriend-
je en/of vriendinnetje mee zodat ook zij kunnen ervaren hoe gezellig en leuk tennis is.

Op 18 oktober organiseert Rotor de sportkennismakingsmiddag in de Pickerhal. Deze middag is geschikt 
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, misschien iets voor jouw vriendje/vriendinnetje? Voor meer informatie zie 
bladzijde 29.
 
15 december wordt er voor alle jeugdleden een eindejaars activiteit georganiseerd. Deze is voor alle 
leeftijdscategorieën, dus komt allen.

Toernooikalender junioren

Week Datum Organiserende ver. Soort toernooi Wedstrijdleiding

10 10-03 / 18-03
A.B.T.C. De Wildbaan
Hoflaan 2
BORCULO

TA Effort Eibergen
JE, ME
t/m 12, t/m 14, t/m 16

Dhr. H. Koeslag

12
13 19-03 / 01-04

T.C. Delden
De Mors 2
DELDEN

Delden Open Jeugd, Cat. 5 t/m 8
Enkel en Dubbel groen
JE, ME, JD, MD
10 t/m 14, 11 t/m 17 en

Dhr. V. de Groot
Steinwegstraat 27
7491 KD Delden
0031642283462
videgro@hotmail.com

Verklaring van gebruikte afkortingen in dit overzicht:
E = enkel, geen apart onderdeel voor jongens en/of meisjes 
D  = dubbel
JE = Jongens enkel
ME = Meisjes enkel
JD = Jongens dubbel
MD = Meisjes dubbel
GD = gemengd dubbel
10 t/m 12, 11 t/m 12, 11 t/m 14, 11 t/m 17, t/m 12 en t/m 14 is de leeftijdsaanduiding, vaak rekent men hier met geboortejaren, 
zo mag je b.v. aan het onderdeel t/m 12 deel nemen als je geboren bent in 2005 of later.

In week 34 ging Melle van Ramshorst de strijd aan in het HE speelsterkte 6 van het Wildbaan Open 
Toernooi. 
In een hele spannende 3de set trok hij helaas aan het kortste eind

28

Boenders
Keurslager
Die... van de grillworst!!!
Uw specialist in lekker vlees
Brink 5   7151 CR Eibergen   tel. 0545-471393   fax 0545-477295

LAAGTE 5   7151 BS EIBERGEN   0545-472707

Telefoon: 477475

Voor elke feestelijke
aangelegenheid uit én

 thuis!Voor elke feestelijke
aangelegenheid uit én

 thuis!



Tennisdagkamp 2017 weer een groot succes

Op 17, 18 en 19 augustus vond voor de 15e keer het Tennisdagkamp plaats. Een tennisdagkamp 
voor de jeugdleden van Tennisvereniging Ruurlo, Tennisvereniging Mallumse Molen uit Eibergen en 
Tennisvereniging De Wildbaan uit Borculo.
De drie tennisverenigingen organiseren al jaren gezamenlijk deze tennisdagen voor de jeugd in de 
laatste week van de zomervakantie. 

Trainers Jord Klein Gunnewiek en Tom Kleinluchtenbeld zorgden 
samen met drie enthousiaste hulptrainers, waarvan de meesten 
al jaren hun medewerking verlenen, voor een gevarieerd 
tennisaanbod. Er waren 40 deelnemers in de leeftijdscategorie 
van 8 t/m 14 jaar.
De ochtenden stonden in het teken van tennis. De ene keer een 
oefening, de andere keer een spel, zodat het voor alle leeftijden 
leuk is. 
De middagen zijn gevuld met andere sportieve activiteiten. 
Donderdagmiddag zijn we met z’n allen naar Hof van Eckbergen 
geweest. Hier kon worden gespeeld, maar natuurlijk was er tijd 
voor bowlen en lasergamen.
Een schot in de roos, want dit Tennisdagkamp stond voor 
de organisatie in het teken van de Buienradar in de gaten 
houden. We hebben in jaren niet zoveel regen gehad tijdens het 

Tennisdagkamp. Gelukkig merken we dat de kinderen hier geen last van hebben.
De tweede middag werd de groep in 2 groepen ingedeeld in verband met 2 activiteiten: Bubblebal 
en een fotochallenge. Vooral het Bubblebal was een groot succes. 
Met rode en bezweette hoofden kwamen de kinderen uit de 
bubblebal.
Op zaterdagmorgen werden er wedstrijdjes gespeeld. Iedereen op 
zijn/haar eigen niveau. Een mooie afsluiter van het tennisgedeelte.
Traditiegetrouw hebben we de laatste middag gezwommen 
in het zwembad in Ruurlo. Na het zwemmen hebben we het 
Tennisdagkamp afgesloten op de tennisbaan in Ruurlo.
De organisatie kijkt terug op drie zeer geslaagde dagen. De 
kinderen hebben het onderling goed naar hun zin gehad en 
maakten er samen een geweldig leuk kamp van. We hopen velen 
van hen en nog ook andere enthousiaste tenniskids van onze 
tennisverenigingen volgend jaar weer te mogen verwelkomen.
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Het is 2017. Dus alles gaat online. Wie zit er anno nu nog te wachten op een overzichtelijke 

folder? Een stijlvolle brochure? Een branded magazine? Een huisstijl op kwaliteitspapier? 

Tijden veranderen. De manier van communiceren verandert. Met nieuwe technologie 

komen nieuwe mogelijkheden. Maar wij geloven - zéker nu - in communicatie die alle 

zintuigen prikkelt. We geloven in de geur van fris drukwerk. In de aanraking van een 

brochure met soft touch afwerking. In de kracht van een huisstijlkleur die van je drukwerk 

spat. In dat moment van relaxed bladeren door een magazine dat met aandacht 

samengesteld én geproduceerd is. Een combinatie van factoren die indruk maakt. Dus wie 

laat er nou nog wat drukken?

Maarse Drukwerk zorgt met bevlogen vakmensen al 40 jaar voor druk- en printwerk van 

hoogwaardige kwaliteit, geproduceerd op de beste machines. Daarbij voel je de persoonlijke, 

betrokken benadering met oog voor mens en milieu in alles wat we doen. Dat voelt goed.

Kiefteweg 12, 7151 HT Eibergen telefoon: 0545 473083 e-mail: info@maarsedrukwerk.nl www.maarsedrukwerk.nl

Wie laat er nou 
nog wat drukken?
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