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Van de Voorzitter – Hans de Jong 

  
 
Nooit gedacht dat ik ooit onder de kop “van de voorzitter” een stukje 
mocht gaan schrijven, maar het is nu toch het geval.  
We hebben op 21 februari 2011 onder dankzegging afscheid moeten 
nemen van het oude bestuur t.w. Job Schouten, Chris Heukeroth en 
Niels Honcoop. Niels Honcoop neemt nog even de honneurs als 
penningmeester waar, totdat de nieuwe penningmeester is ingewerkt.  
TVDZ heeft inmiddels een nieuw bestuur gekregen, bestaande uit 
Janny de Boer (secretaris), Koos van Raalte (vice-voorzitter), Gerard 
Roosien (penningmeester) en ondergetekende als voorzitter.  
De ledenadministratie zal worden verzorgd door Ida Nelemans. 
  
Maar het bestuur heeft nog een vacature voor iemand voor het 

takenpakket van promotie en public relations. Dus als je denkt dat je daarvoor geschikt bent dan 
horen we dat graag! 
 
Wanneer een nieuw bestuur aan het begin van het jaar aantreedt vindt dat op een heel lastig moment 
plaats, juist omdat allerlei zaken voor dat nieuwe jaar geregeld moeten worden, zoals verdelen van 
portefeuilles en taken, besprekingen met de Gemeente, werven van commissieleden en andere 
vrijwilligers, samenstellen en organiseren van de activiteitenkalender voor 2011, organiseren van 
pers- en wervingsacties, ontwerpen van flyers en de distributie ervan, mailingsacties naar de leden, 
het zomerklaar maken van het tennispark, etc. Dus een drukte van jewelste! 
 

Zoals oplettende lezers van het Diemernieuws opgemerkt 
zullen hebben, zijn we bezig met een wervingsactie voor 
nieuwe leden.  
De afgelopen weken hebben we reeds speciale 
doelgroepflyers gemaakt en rondgedeeld bij studentenflats en 
Plantage de Sniep. Tevens is door een aantal leden folders 
rondgebracht in Diemen Zuid.  
Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het de dag dat onze 
flyeractie plaatsvind op IJburg.  
We hebben 3000 flyers geproduceerd om ook uit deze 
Amsterdamse wijk leden te werven.  
Het bestuur is reuze blij met het enthousiasme van de leden 
die hieraan meewerken. Wil je zelf in jouw woonwijk folderen, 
laat dat even weten… 
 
Het nieuwe bestuur doet er alles aan om het lidmaatschap van 
TVDZ zo aantrekkelijk mogelijk te maken.  
Zo hebben we de winterlidmaatschappen € 20,- goedkoper 
gemaakt (zie ook verder in de ACE onder het kopje 
Ledenwerfactie) en een eenmalige goedkopere 
lidmaatschapsprijs. 

 
Ook hebben wij nog een zomeractie in petto voor de mensen die bijv. andere sporten beoefenen die 
een zomerstop hebben, zoals bijv. korfbal, voetbal enz. Deze mensen bieden wij dan een kaart aan 
voor € 30,- waarmee ze in de maanden juli en augustus kunnen kennismaken met de tennissport. 
 
Het zomerseizoen staat op het punt te beginnen, het vriendjes- en vriendinnetjestoernooi voor de 
jeugd bijt het spits af op 27 maart en het volgende weekend op 3 april is het openingstoernooi voor de 
senioren.  
Ik hoop een ieder weer te mogen ontmoeten en wens alle leden een prettige tennisjaar toe!  
 
 
Hans de Jong  
Voorzitter TVDZ 
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TVDZ – Sportpark “de Diemen” – Postbus 110, 1110 AC Diemen – Tel: 020-6001857 
Rabobank rek.nr. 39.36.37.964 – E-mail: publicrelation@tvdz.nl - Website: www.tvdz.nl 
 
Bestuur:  
- Hans de Jong - (voorzitter) Tel: (020) 6953710 - voorzitter@tvdz.nl 
- Janny de Boer (secretaris)  Tel: (020) 9679437 - secretaris@tvdz.nl 
- Gerard Roosien - (penningmeester) Tel: (020) 020-6952298 - penningmeester@tvdz.nl 
- Koos van Raalte (vice-voorzitter) Tel: (020) 020-6952333 
- vacature (promotie en PR) 
 
Ledenadministratie: ledenadministratie@tvdz.nl 
- Ida Nelemans - Tel: (020) 699 17 55 
 
Activiteiten-Commissie:  
- Wim van den Haak - Tel: (020) 6005601 
- Gerard Terweij - Tel: (020) 6001857 
 
Jeugd-Commissie: jeugdcommissie@tvdz.nl 
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186 
- Roderik Bratianu 
- Donna Reestman 
- Ruben Smit (voorzitter) 
 
Redactie-Commissie: ACE Redactie: aceredactie@tvdz.nl 
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710 
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929 
- Loek Biesbroeck - Tel: (020) 6982199 
- Herman Smits – Tel (020) 6974424 
 
Toernooi-Commissie / Technische Commissie:  
toernooicommissie@tvdz.nl  / technischecommissie@tvdz.nl 
- Janny de Boer (voorzitter) - Tel: (020) 9679437 
- Ans van Klaveren - Tel: (020) 6996603 
- Frans Heinsius - Tel: (020) 4650664 
 
Verenigingscompetitieleider (VCL):  
- Ruben Smit - Tel: (020) 6951455 
 
Webmaster Website: - www.tvdz.nl: webmaster@tvdz.nl 
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710 
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929 
 
Kas-commissie: 
- Loek Biesbroeck - Tel: (020) 6982199 - Gerard Terweij - Tel: (020) 6001857  
- Hans Mosterd (reserve) 
 
Barbeheerder: - Gerard Terwey - Tel: (020) 6001857 
 
Voor Tennislessen aanmelden via e-mail: tennislessen@tvdz.nl 
Trainers: 
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel:(06) 55824186 - fred-groen@planet.nl 
- Roderik Bratianu - Mobiel Tel: (06) 42527372 - ro.bratianu@gmail.com 
 
Sportraad vertegenwoordiger: Hans de Jong 
 
Ereleden: Winny Gontha-Lucardie, Fred Groen, Yvonne Kosterman, Siegfried Pengel, Wim van den 
Haak, Jaap Reijnoudt. 
 
Leden van verdienste: Ton de Jonge, Gerard Kosterman, Ed van den Broek, Dolly Andries 
Hans de Jong, Gerard Terwey. 

mailto:publicrelation@tvdz.nl
http://www.tvdz.nl/
mailto:secretaris@tvdz.nl
mailto:penningmeester@tvdz.nl
mailto:ledenadministratie@tvdz.nl
mailto:toernooicommissie@tvdz.nl
mailto:webmaster@tvdz.nl
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Van de Redactie  

 
Hiernaast had eigenlijk een andere foto moeten staan, namelijk van de nieuwe 
hoofdredacteur van de ACE…. 
Maar in de hectiek van de bestuursoverdracht is de overdracht naar een nieuwe 
redactie nog niet gerealiseerd. Wat wel gerealiseerd is, is dat ik kan melden dat er 
3 nieuwe mensen zich bereid getoond hebben een bijdrage aan de ACE te willen 
leveren als redactielid, t.w. Loek Biesbrouck, Godfried van de Wittenboer en 
Herman Smits….. Maar wie de volgende hoofdredacteur zal worden is nog niet 
duidelijk.  
 
En op veler verzoek is Meneer de Mol weer boven de grond gekomen en levert hij 

weer zijn kopij aan van de nieuwtjes die hem ter ore zijn gekomen. En u weet het: Mollen kunnen 
slecht zien, maar o zo goed horen….. Dus pas op van wat je zegt op de tennisbaan of op het terras of 
aan de bar!  
 
Ook al is er toch weer een nieuwe ACE geproduceerd met de laatste nieuwtjes van de club. Er is een 
activiteitenkalender voor het hele jaar 2011 opgesteld door de commissieleden met allerlei leuke 
activiteiten.  
 
Dit jaar begint met een vriendjes en vriendinnetjes toernooi voor de jeugdleden op 27 maart, gevolgd 
door het gebruikelijke openingstoernooi op 3 april voor de oudere jongeren (want bij het woord 
“senioren” denk ik altijd aan een krakkemikkig opaatje van 98).  
Wist u overigens dat ons oudste lid inmiddels 80 jaar is? 
 
Er zijn weer - op veler verzoek - uitwisselingstoernooien gepland met tennisvereniging Strandvliet.  
Nieuw dit jaar is dat de jeugd ook uitwisselingstoernooien gaat spelen maar dan met tennisvereniging 
de Meer. 
 
De “gouwe ouwe” activiteiten zoals het Barbequetoernooi en het Oliebollentoernooi staan dit jaar weer 
op de activiteitenkalender. Ook is er een verrassingstoernooi gepland, maar wat we dan gaan doen is 
…… een verrassing! Maar wat dacht u van een Surprise toernooi? Ik zal niks verklappen want anders 
is de verrassing er af.  
 
Kortom, het wordt weer een gezellig tennisjaar en geniet van je clubblad de ACE! 
 
Hans de Jong  
 
 
PS.  
Wil je zelf ook een bijdrage leveren voor de ACE, dan wordt dat zeer op prijs gesteld! 
Ook zijn wij nog op zoek naar een fotograaf die foto‟s wil maken van onze activiteiten, graag in het 
bezit van een elektronische fotocamera. 
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Bijzondere Algemene Ledenvergadering – 24 januari 2011 
 
Een korte impressie van deze vergadering: 
De beraadslagingen tussen het (inmiddels afgetreden) bestuur en Gerard Terwey over een nieuwe 
pachtovereenkomst voor 2011-2012 zijn helaas vastgelopen. Hierdoor was de vertrouwensbasis 
weggevallen en is er per 1 januari 2011 geen pachtovereenkomst vastgelegd. Dit werd door alle 
betrokken partijen als een onwerkbare situatie gezien en het afgetreden bestuur wenste een verdere 
samenwerking met Gerard Terwey niet langer voort te zetten.  
 
In de Bijzondere Algemene Ledenvergadering werd een uitspraak van de leden gevraagd en is 
hierover gestemd. In de vergadering heeft een ruime meerderheid van de leden het bestuursbesluit 
afgewezen om de samenwerking met Gerard Terwey te verbreken. Voor het bestuur was dit een 
reden om per direct af te treden en zich als demissionair bestuur alleen nog met de meest belangrijke 
zaken bezig te houden. Deze situatie was uiteraard niet in het belang van de vereniging en het is dan 
ook verheugend dat aan het eind van de vergadering de drie volgende leden zich hebben aangediend 
voor een bestuursfunctie, te weten: Janny de Boer, Koos van Raalte en Hans de Jong.  
Hun kandidatuur werd gesteund door het bestuur.  
Derhalve werd besloten een nieuwe Bijzondere Algemene Ledenvergadering uit te schrijven op 21 
februari 2011. 
 

Bijzondere Algemene Ledenvergadering – 21 februari 2011 
 
Een korte impressie van deze vergadering: 
De voorzitter opent de vergadering met een korte samenvatting over de recente bespreking met de 
wethouder over de bebouwing van De Sniep. Tijdens de informatieve raadsvergadering van 3 februari 
heeft hij gebruik gemaakt van het spreekrecht, en nogmaals de risico‟s opgesomd die TVDZ kan lopen 
als de gemeente blijft volharden in haar voornemen om tot nieuwbouw over te gaan op dertig meter 
van het tennispark. Na afloop van de raadsvergadering heeft wethouder Lex Scholten de toezegging 
gedaan dat er op korte termijn een afspraak gemaakt zou worden met TVDZ om tot een gezamenlijke 
oplossing te komen.  
Maandag 14 februari heeft dit gesprek plaatsgevonden, namens de gemeente Diemen waren 
aanwezig de heren Lex Scholten en H. Taekema (projectmanager) en namens TVDZ Niels Honcoop, 
Hans de Jong (als toekomstig voorzitter) en Job Schouten.  
De essentie van het overleg is dat gemeente zodanige aanpassingen wil aanbrengen, dat klachten 
van toekomstige bewoners niet ontvankelijk zullen zijn bij de rechter. Deze aanpassingen zullen door 
een derde, onafhankelijke instantie of bedrijf voor wat de nieuwe bebouwing betreft worden getoetst 
op haalbaarheid.  
 
Benoeming nieuw bestuur.  
Bij handopsteking geeft de ledenvergadering in grote meerderheid haar goedkeuring aan de 
benoeming van het nieuw aangetreden bestuur, t.w.: Hans de Jong, Koos van Raalte en Janny de 
Boer. De afgetreden voorzitter spreekt de hoop uit dat de leden het nieuwe bestuur niet alleen met 
woorden, maar vooral met daden zullen ondersteunen, hierna geeft hij het woord aan de nieuwe 
voorzitter Hans de Jong, die het afgetreden bestuursleden bedankt voor hun inzet en hen een fles wijn 
aanbiedt.  
Hans de Jong wijst de vergadering erop dat het ledental momenteel onder de 300 ligt, het nieuwe 
bestuur wil daarom op korte termijn een aantal promotie acties ondernemen, met speciale folders voor 
studenten en voor de nieuwe bewoners van De Sniep.  
Er is verder vastgesteld dat een aantal winterleden hun lidmaatschap hebben opgezegd, omdat zij dit 
te duur vonden. Hij stelt daarom de ledenvergadering voor om de winterlidmaatschapprijzen te 
verlagen met € 20 brengen in een poging deze mensen weer binnen boord te krijgen. 
De ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel van Hans de Jong, maar op advies Wim van den 
Haak, zal het voorstel bij de eerstkomende Algemene Ledenvergadering als agendapunt opgenomen 
worden, zodat de leden alsnog formeel akkoord kunnen gaan. Tevens heeft Gerard Roosien zich 
aangemeld als bestuurslid.  
Hiertoe wordt een nieuwe Bijzondere Algemene Ledenvergadering uitgeschreven op 14 maart. 
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Bijzondere Algemene Ledenvergadering 14 maart 2011 
 
In deze Bijzondere Algemene Ledenvergadering is Gerard Roosien voorgedragen als bestuurslid. 
Gerard Roosien werd met algemene stemmen aangenomen en gaat in het bestuur van TVDZ de rol 
van penningmeester vervullen. Tevens vertelt het bestuur aan de leden welke acties zij onlangs heeft 
ondernomen. De leden zijn blij met de nieuwe wind die is gaan waaien bij TVDZ.  
 

Ledenwerfactie 2011 
 
Het nieuwe bestuur heeft het ledenverloop onderzocht en komt tot de conclusie dat het ledental de 
laatste tijd sterk aan het dalen is. Hieronder staan de meest recente cijfers: 
 
TVDZ - Stand van zaken aantal Leden per febr. 2011:  
  

Leden Nov. 
2009 

Juli 
2010 

Nov. 
2010 

Feb. 
2011 

Senioren 206 200 177 154 

Dagleden 34 35 28 24 

Junioren 87 70 70 52 

Donateurs 0 0 0 0 

55+ 1 1 1 1 

Vrijgesteld 17 17 17 13 

Studenten 14 10 14 13 

          

WT senior 70 95 41 31 

WT jeugd 12 15 11 10 

WT comp. 11 0 0 0 

          

Totaal 452 443 359 298 

  
TVDZ heeft dus in totaal 298 leden (waarvan betalend: 285). Dit aantal leden is onvoldoende om de 
continuïteit van de vereniging op lange termijn te waarborgen. 
 
Het nieuwe bestuur heeft derhalve een aantal acties ondernomen om deze negatieve ontwikkeling te 
keren, zoals onderstaand: 
 
Verlaging van de contributie Winterlidmaatschappen 
  

Het bestuur heeft besloten met goedkeuring van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering de 
lidmaatschapsprijzen te verlagen voor het komende winterseizoen (1 okt. t/m 31 maart 2012):  
 
WINTERLID + KNLTB-PAS van € 100,- naar € 80,-  
WINTERLID van € 80,- naar € 60,-  
WINTERJEUGDLID van € 70,- naar € 50,- 
 
Eénmalige aanbieding overige lidmaatschappen 
 
Er is een éénmalige aanbieding gedaan voor nieuwe leden waarbij de volgende 
jaarlidmaatschapprijzen voor 2011 zijn vastgesteld: 
 
Jaarlidmaatschap   €  150,- (normaal € 185,-) 
Student jaarlidmaatschap  €  99,-   (normaal € 135,-) 



 8 

Jeugd lidmaatschap   €  85,-   (normaal € 105,-) 
 
De bovenstaande jaarlidmaatschappen gelden voor de periode van 1-3-2011 t/m 31-12-2011 en er 
wordt geen inschrijfgeld berekend (normaal € 7,50). Deze aanbiedingen zijn geldig vanaf 1 maart 
2011 t/m 1 juli 2011. Daarna gelden weer de oude bedragen.  
 
Aanbrengen nieuwe leden door bestaande TVDZ-leden 
 
Leden die nieuwe leden aanbrengen worden beloond met een doos tennisballen!  
Hiertoe moet het nieuwe lid dit kenbaar maken door de naam van het TVDZ-lid en zijn bondsnummer 
op het inschrijfformulier te vermelden. De doos tennisballen wordt pas uitgereikt als de contributie 
door het nieuwe lid is betaald. 
 
Persberichten 
- Aankondinging Voorzitterswisseling in het Diemernieuws. 
- Interview met de nieuwe voorzitter van TVDZ in het Diemernieuws (zie artikel verderop in de ACE). 
 
Flyeracties 
Op basis van de nieuwe prijzen en de eenmalige actie is er een flyeractie opgezet om nieuwe leden te 
werven bestaande uit: 
 
- Flyeractie - De plantage de Sniep (100 flyers). 
- Flyeractie Studentlid maatschap bij studentenflats Diemen Centrum en Studentencontainerwoningen 
in Diemen Bergwijk en Hogeschool. (300 flyers). 
- Flyeractie Diemen Zuid (100 Flyers). 
- Flyeractie Ijburg (3000 flyers). 
 
Het bestuur dankt alle leden die hebben meegeholpen al deze flyers te bezorgen! 
En dat het heeft geholpen, kan je hieronder lezen! 
 
 

Nieuwe leden 

 
TVDZ heeft in maart 2011 de onderstaande nieuwe leden mogen verwelkomen: 
 
- Hanny Mouris 
- Roel Meijerink 
- Monique Paassen-van Veen 
- Franklin van Paassen-van Veen 
- Canan Tutkun 
- Sophie de Zoete 
- Elisabeth Nederlof 
- Patrick van der Meer 
- Felicity Konnuah 
- N. el Jilali 
- C. M. Augustijn 
- J.W. Kruijswijk 
- J. Kruijswijk-Kool 
 
Wij wensen jullie veel tennisplezier toe!  
 
Namens de Ledenadministratie, 
Ida Nelemans 
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Mededelingen Bestuur 

 
Afhangen van de banen (ook voor lessers)  
Regelmatig moeten wij vaststellen dat de regels van afhangen van banen niet door iedereen wordt 
nageleefd. Daarom attenderen wij de leden er nog maar eens op, dat er altijd moet worden 
afgehangen. Ook al ben je met je tennispartner de enige bezoeker van het tennispark, ook dan 
moeten beiden afhangen. Argumenten als ‘ik ben al jaren lid’ of ‘Gerard weet dat ik lid ben’  zijn niet 
van toepassing. 
Ook de leden die tennisles hebben dienen hun lidmaatschapkaart af te hangen op baan 6.  
Ooit was men binnen deze vereniging verplicht dat als men het kaartje vergeten was en toch wilde 
spelen, men een introducé-kaart moest kopen. Deze regeling wil het bestuur niet opnieuw gaan 
invoeren, maar verwacht  van de leden wel enige zelfdiscipline om zich zoveel mogelijk aan deze 
regel te houden. 
 
TVDZ kan niet meer zonder vrijwilligers 
Al eerder is in de ACE een oproep aan de leden gedaan om zich meer voor de vereniging in te zetten, 
hetzij in commissies, hetzij bij incidentele onderhoudswerkzaamheden in het tennispark. Vooral na het 
overlijden van onze groundsman Theo Nieuwenhuizen, is met name onderhoud urgent geworden.  
Het grote onderhoud van het park wordt, als onderdeel van de huur, door de gemeente verricht. Maar 
het regelmatig aanharken, vooral van belang in het voor- en najaar, moet door de vereniging zelf 
worden gedaan (evenals het snoeien van de coniferenhaag). Als het aanharken niet met een 
bepaalde regelmaat gebeurd dan treedt er mosvorming op en doen zich andere vormen van vervuiling 
voor.  
De mosvorming kan worden bestreden door gebruik te maken van een harde bezem op de plekken 
waar mos aanwezig is, zoals weinig belopen stukken bij de netten. 
Gezien de financiële situatie kan TVDZ zich geen betaalde krachten veroorloven, De laatste weken 
heeft het bestuur mogen constateren dat vooral vanuit de ochtendploeg een aantal mensen spontaan 
hark en kruiwagen ter hand neemt om de bladeren te verwijderen. Echter, dit wordt nog steeds te 
weinig gedaan, vandaar opnieuw deze oproep aan alle leden:  
 
Neem af en toe een hark ter hand om de bladeren van de baan te verwijderen en deponeer de 
bladeren meteen in de vuilniscontainer.   
 
Laten wij ons goed realiseren: gravelbanen moeten na het spelen altijd gesleept  worden, terwijl  
kunstgras slechts af en toe aangeharkt moet worden.  
De gemeente Diemen heeft ons tijdens het laatste jaarlijkse overleg laten weten, dat zij het onderhoud 
van de banen beduidend beter vonden dan vorig jaar!  
 
Dus hartelijk dank voor al diegenen die hieraan hebben bijgedragen! 
 
Vanuit de laatste ledenvergadering werd het gebruik van een bladblazer gesuggereerd. Kort en 
krachtig: een bladblazer is uit den boze, daarmee wordt namelijk ook het zand weggeblazen, dat juist 
voortijdige slijtage van het kunstgras moet voorkomen. 
 
 

Bericht van de penningmeester 

 
Incasso / betaling contributie 2011 
 
De incassoronde voor de contributie 2011 is eind januari uitgevoerd en we zijn redelijk tevreden over 
het resultaat. Mede door het verzoek van de Algemene Ledenvergadering van 2010 om jullie er tijdig 
op attent te maken dat er geïncasseerd zou gaan worden, konden verreweg de meeste bedragen 
zonder problemen geïncasseerd worden. Hulde! 
 
Des te meer valt op dat er toch altijd nog leden zijn, die een machtiging tot incasso hebben afgegeven, 
maar, ondanks berichten in de ACE en mails, toch niet voldoende saldo hebben op hun rekening. 
Hierdoor kan TVDZ de contributie niet incasseren en moet dat op een later moment opnieuw worden 
geprobeerd. Dat laatste is nog niet het ergste, maar dit kost TVDZ extra geld en het uitzoeken kost 
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veel tijd. Dit keer waren er 10 leden die onvoldoende saldo op hun rekening hadden staan op het 
moment van incasseren. Enkele leden hebben na een email van TVDZ alsnog het bedrag 
overgemaakt, maar er zijn nog steeds leden die niet betaald hebben. Wilt u dat alsnog doen?  
Hierbij daarom wederom een oproep om bij incassomomenten voldoende saldo op de rekening te 
hebben staan. Dan houden we allemaal meer tijd over om een partijtje tennis te spelen! 
Nog even voor alle volledigheid: een machtiging tot incasso heeft een onbeperkte looptijd. Pas als een 
lid aangeeft dat hij of zij dat niet meer wil en de machtiging intrekt, kan er niet meer rechtsgeldig 
worden geïncasseerd. 
 
Circa 20 leden betalen de contributie niet via een machtiging tot incasso, maar storten direct op de 
TVDZ-rekening bij de Rabobank Amsterdam (39.36.37.964). Door de extra-inspanningen van o.a. de 
penningmeester en ledenadministrateur krijgen deze leden geen korting op de reguliere contributie. 
Deze groep wordt jaarlijks kleiner, omdat voor elk nieuw lid automatische incasso geldt. 
Ook deze groep heeft in januari een mail ontvangen met de mededeling dat per 1 januari 2011 
contributie verschuldigd was en het verzoek deze contributie uiterlijk eind januari 2010 te hebben 
betaald. We hebben begrip voor leden die deze deadline door omstandigheden hebben gemist, maar 
we kunnen minder begrip opbrengen voor die groep van de leden, die nu nog steeds niet heeft 
betaald en ook niet op onze vervolgmail heeft gereageerd.  
Nu zitten er binnen deze groep ook leden die geen email hebben. We willen deze leden er echter 
nogmaals op wijzen dat zij zelf de verantwoordelijkheid dragen voor het tijdig betalen van hun 
contributie.  
Diegenen, die nog steeds niet hebben betaald, krijgen de tijd dit te doen tot uiterlijk 15 april 2010.  
Op deze datum wil TVDZ het contributiebedrag op de Rabobankrekening hebben ontvangen. 
Heeft u niet betaald? Dan krijgt u ook geen lidmaatschapspasje en mag u niet spelen. 
 
Restitutie contributiegelden 
 
Met enige regelmaat krijgt het bestuur verzoeken om restitutie van de jaarcontributie, met als meest 
voorkomend argument dat men langdurig geblesseerd of  ziek is geweest.  Maar ook dat men door 
drukke werkzaamheden de afgelopen maanden niet meer aan tennis is toegekomen.  
Om elke schijn van persoonlijke voorkeursbehandeling te voorkomen heeft het bestuur besloten om  
een algemene regeling vast te stellen.  
Alleen in gevallen waarin men aannemelijk kan maken dat men niet meer in staat is om het resterende 
jaar te tennissen, zoals bij ernstige ziekte, zeer langdurige blessure, of verhuizing, zal tot restitutie 
worden overgegaan, waarbij de volgende verdeelsleutel wordt toegepast: 
 

- 50% van de contributie bij opzegging in de periode 1 januari t/m 30 juni; 
- 25% van de contributie bij opzegging in de periode van 1 juli t/m 30 september. 
- 0 % van de contributie bij opzegging in de periode van 1 oktober t/m 31 december. 

 
De datum van aanvraag, die schriftelijk of per e-mail ingediend moet worden, is bepalend voor het 
percentage. Verzoeken om restitutie na 1 oktober worden niet gehonoreerd.  
De restitutieregeling is alléén van toepassing voor jaarlidmaatschappen. 
 
De Penningmeester. 
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TVDZ Nieuwjaarsreceptie 9-1-2011 

 
Eindelijk brak de 9

e
 januari aan. Tot dan toe, was het al vanaf eind november treurig gesteld geweest 

met het tennisgebeuren in de frisse buitenlucht. Want die frisse buitenlucht stond voor barre kou en 
dikke lagen sneeuw en niemand haalde het zich zelfs maar in zijn hoofd om ook nog aan die anders 
zo vervelende winterstop te denken.  
De gelukkigen onder ons waren trouwens zo fanatiek, dat ze hun heil al lang op de overdekte 
tennisbanen elders hadden weten te vinden.  
 

Maar het werd 9 januari, de dag van de Nieuwjaarsreceptie, 
en de wereld zag er ineens weer aanlokkelijk uit.  
De dag erna zouden we immers weer kunnen tennissen, 
want hoewel Gerard Terweij dan nog niet terug is van zijn 
winterreces, eindigt de winterstop dankzij de zeer 
gewaardeerde inzet van een paar vrijwilligers (zoals Jos 
Rusch, Hans de Jong en Janny de Boer) traditiegetrouw 
reeds op de dag na de nieuwjaarsreceptie. 
 
Ofschoon er door het gure weer minder mensen voor de 
receptie waren komen opdagen dan normaal, was het toch 
een gezellige boel. We werden verwelkomd met een glas 

heerlijke Prosecco, dat de tongen snel losmaakte, want iedereen had elkaar heel wat te vertellen na 
deze wel erg lange winterstop.  
De toespraak van onze (toenmalige) voorzitter Job Schouten droeg eveneens bij aan de positieve 
sfeer en de consumptiebonnen samen met de overheerlijke warme borrelhapjes deden de rest.  
 

  
 
Hans de Jong en Janny de Boer, dit keer 
ondersteund door Ruben Smit, hadden weer hun 
uiterste best gedaan om er een leuk feest van te 
maken en ze slaagden hier uitstekend in.  
 
Na nog wat opgewekte „social talk‟ met mijn 
vroegere collega‟s uit het bestuur, fietste ik 
voldaan naar huis, ..… om de volgende dag toch 
niet te gaan tennissen. Niet vanwege de kater!  
Zoveel consumptie-bonnen krijg je uiteraard niet.  
Maar vanwege de kou! Wat een watje! 
 
Godfried van den Wittenboer 
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Een nieuw fenomeen binnen TVDZ:  "DE KLUSSENPLOEG" 

 
 
Op maandag 7 maart j.l. was het dan eindelijk zover. De pas opgerichte klussenploeg kwam in actie! 
Ten eerste moet ik opmerken dat de gemiddelde leeftijd van de leden van deze elite-club toch de  

middelbare leeftijd ver gepasseerd is en dat het me 
daarom des te meer opviel dat deze dames en heren na 
hun geweldig inspannende tennispartijen toch nog met 
zoveel energie aan de bak gingen. 
 
Natuurlijk kon er onder mijn bezielende leiding (eigenlijk 
met een lange ij) niet veel mis gaan en we hadden 
natuurlijk haarfijn uitgezocht wie voor welke klus de beste 
capaciteiten in huis had. 
 
Het werd een drukte van belang, want terwijl Hans de 
onderkant van de entreedeur van ons clubhuis onder 
handen nam (sorry voor de herrie), ging de ploeg van 
Jos, Godfried en Cees hard aan de slag in onze 

opbergruimte en binnen een mum van tijd was er een 
wasmachine weggehaald en waren er twee stellingen in 
elkaar geflanst.  
In de tussentijd ging de verfploeg, bestaande uit Ed in zijn 
uppie, hard aan de slag en in “no time” waren er 3 
bloembakken voorzien van een vers laagje verf.  
  
Verder werd er door Frans, Cor en een aantal op het 
laatste moment bij elkaar gekomen specialisten met veel 
ijver gewerkt aan de renovatie van de scoreborden. 
Helaas konden deze werkzaamheden nog niet tot een 
goed einde worden gebracht omdat de leverancier van de 
gele en rode flapjes het af had laten weten.  
 
Als toetje flikten Ans, Ed en Hans het nog om de 
gigantische coniferenhaag langs het veld in goede vorm 
te knippen met snoeischaren en een verroeste 
heggenschaar.  
De finishing touch werd vervolgens verzorgd door Fred 
en Adriane die met een elektrische heggenschaar 
kwamen aanzetten en de coniferen in model brachten. 
Meer dan 2 containers aan snoeiafval werd er af geknipt!  

Foto‟s: Ans van Klaveren 
 
Maar, alle gekheid op een stokje het was natuurlijk fantastisch dat er zoveel mensen bereid waren om 
de handen uit de mouwen te steken en aan het eind van de week waren de scoreborden gerepareerd 
(NIET MEER MET RACKETS AANKOMEN!), de opslagruimte zo opgeruimd dat we er bijna een feest 
in kunnen geven, de bloembakken geverfd en ging de deur weer zeer soepeltjes open en dicht.  
  
Ik ben trots op jullie en hoop dat jullie de volgende klussendag (over ongeveer een maand) weer 
klaar zullen staan. 
 
Janny de Boer 
Klussologe 
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SMASHJE – Jeugdtoernooi op 27 maart 2011 

 
Beste jongens, meisjes en ouders, 
  
Op zondag 27 maart (10.45 aanwezig) trapt de jeugd af met het Vriendjes- en vriendinnetjes toernooi 
vanaf 11.00 uur het seizoen. 
  
Alle kinderen mogen vriendjes en vriendinnetjes van buiten de club meenemen. Degene met de 
meeste vriendjes en vriendinnetjes bij zich krijgt een verrassing. De kinderen die nog niet hebben 
getennist zullen in een andere categorie worden ingedeeld. 
  
Het Paaseierentoernooi is op zondagmorgen 24 april.  
  
Op 3 juli is het Uitwisselingstoernooi met de jeugd van Meer bij ons thuis. Een maand daarvoor is op 5 
juni een 'gewoon' jeugdtoernooi 's ochtends. 
  
Op zondag 11 september is het Ouder/kind toernooi. Kinderen mogen ook niet familie-leden 
meenemen. 
  
Het Uitwisselingstoernooi is op zondag 25 september bij de Meer, bij de Meer vlakbij Diemen in 
Amsterdam. 
  
Op zondag 30 oktober is 's middags en 's avonds weer het Haloweentoernooi. Degene die het leukste 
verkleed is zal een prijsje in de wacht slepen.  
  
Ouders en kinderen vinden de toernooien altijd heel erg leuk, dus kom ook! 
  
Voor alle toernooien geldt, aanmelden bij je tennisleraar of op rubensmit@gmail.com graag zo snel 
mogelijk! 
  
Groetjes en een goed tennisseizoen gewenst! 
De jeugdcommissie 
 

mailto:rubensmit@gmail.com
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TVDZ in het nieuws  
 
Diemernieuws 3-3-2011: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diemernieuws 10-3-2011: 
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Gehoord, Gezien, Gelezen, Gedacht…. 
 
 
Ziekenboeg  
Joost Durville heeft onlangs een brommerongeluk gehad en is opgenomen in het ziekenhuis met 
diverse kwetsuren, zoals gebroken schouderbeen, ribben e.d. Inmiddels gaat het alweer een stuk 
beter en is hij alweer een keertje bij de club langs geweest. 
 
Ben Berklou heeft onlangs het leven van zijn vrouw gered toen zij plotseling een hartstilstand kreeg. 
Gelukkig heeft Ben vrij recent nog een cursus reanimatie gedaan en wist snel in te grijpen. Gelukkig is 
de situatie weer OK met de gezondheid van zijn vrouw. Maar schikken was het wel! 
Moge dit een pleidooi voor iedereen zijn om een cursus EHBO en reanimatie te doen! 
 
Op grote voet 
Wist je dat Ans van Klaveren na haar teenoperatie ging tennissen met schoenmaat 44? 
 
Opa & Oma 
Koos van Raalte en Ida Nelemans zijn opa en oma geworden van een tweeling: zoon + dochter. 
De bevalling was echter vele weken te vroeg en zij moesten in het ziekenhuis blijven in de couveuse. 
De kindertjes zijn nu inmiddels thuis en maken het goed en groeien gestaag. 
 
Slijtage banen 1 t/m 3 
Zoals eerder gemeld zijn, door intensiever gebruik, de eerste drie banen aan een grotere slijtage 
onderhevig dan de banen 4-6. De gemeente Diemen heeft ons laten weten dat zij niet een halve 
tennismat gaan renoveren. Wij doen daarom aan iedereen het dringende verzoek om bij voorkeur op 
de banen 4, 5 of 6 te spelen. 
 
Geen Digitale ACE ontvangen? 
De mensen die nog geen digitale ACE hebben ontvangen en wel in het bezit zijn van een E-mail adres 
worden verzocht om het E-mail adres zo spoedig mogelijk bij de ledenadministratie bekend te maken. 
Digitale verspreiding zorgt voor kostenbesparing voor de club, en nog belangrijker: U hebt de ACE 
eerder in huis! Als er andere wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zijn (bijv. adreswijziging door 
verhuizing) dan is de TVDZ ledenadministratie daar ook reuze benieuwd naar. Ons ledenbestand blijft 
dan zo schoon mogelijk. 
 
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht?  
Laat het ons maar weten.  
Mail naar: aceredactie@tvdz.nl 
 
 

 
 
 

mailto:aceredactie@tvdz.nl
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KNLTB – competitie 2011 Noord West 
 
 
COMPETITIETENNIS BIJ TVDZ 
 
TVDZ staat niet alleen voor recreatief tennis. 
 
Wij doen óók mee aan de landelijke- én aan de districtvoorjaarscompetitie. Vanaf zaterdag 9 april. 
 
Een jongensjeugdteam (tot en met 17 jaar) doet mee aan de zondag landelijke competitie (7 
wedstrijden) en een herenteam doet mee aan de districtcompetitie op 7 zaterdagen. 
  
Beide teams spelen hun uitwedstrijden niet erg ver weg. Bijvoorbeeld in Amsterdam, Weesp en 
Heiloo. 
 
Wedstrijdprogramma voorjaarscompetitie 2011 
  
Landelijke KNTLB competitie  
1759 Jongens, zondag, 3e klasse – aanvang 10.00 uur 
  
10-04-2011  Diemen Zuid 1 -  Badhoevedorp 1 
17-04-2011  Heiloo 4- Diemen Zuid 1 
24-04-2011  Diemen Zuid 1 -  Zwaanshoek 1 
08-5-2011  Hakkelaars 1 - Diemen Zuid 1 
15-5-2011  De Aemstelburgh 2 - Diemen Zuid 1 
22-5-2011  Diemen Zuid 1 - Weesp 1 
29-5-2011  Diemen Zuid 1 - Neckslag 4 
  
9139 Heren KNTLB Noordwest districtencompetitie, zaterdag, 6e klasse  
  
09-04-2011  IJsbaanpad 3 - Diemen Zuid 1  
16-04-2011  Diemen Zuid 1 - AMVJ 5 
23-04-2011  Amstelpark gs 11 - Diemen Zuid 1  
14-5-2011  Diemen Zuid 1 - Smashing pink 3 
28-5-2011   Diemen Zuid 1 - Strandvliet 3 
04-06-2011  Diemen Zuid 1 - Kikkers 6 
 
Aanmelden voor de najaars- en de wintercompetitie 
 
Voor de najaars- en de wintercompetitie zoeken we nog teams die mee willen doen.  
Dat mogen jongens, meisjes, dames, heren, 55+-ers of gemengde teams zijn. 
Voor het aanmelden voor de KNLTB najaarscompetitie is 1 juli de deadline, maar graag 2 weken 
eerder aan mij opgeven. 
 
Voor vragen of het aanmelden voor de najaarscompetitie mag jij mij emailen. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Ruben Smit - Verenigingscompetitieleider (VCL)(rubensmit@gmail.com) 
  
 
 
 

mailto:rubensmit@gmail.com
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Bericht van Meneer de Mol - TERUG VAN WEGGEWEEST!!! 

 
 
 

Wist u trouwens, dat het 1e bericht van Meneer de Mol is 
gepubliceerd in september 1989?  
Dat is toch wel een hééééle lange tijd!  
 
Na dat eerste bericht waren er even tijdelijk nog wat 
tegenhangers, zoals Tinus Tennisser en Franciscus Worm, 
maar dat waren kennelijk literaire hoogvliegers, die door 
weinigen begrepen werden. 
 
Enfin, het heeft in die jaren uw clubblad wat opgeleukt.  
Tot in maart 2008 Meneer de Mol met pensioen ging, maar 
tja, het is geen mol om achter de geraniums te zitten (daar 
zitten n.l. geen vette wormen en mollen moeten zich 
daarmee in leven houden!). 
 

 
Meneer de Mol heeft in de afgelopen 3 jaren toch wel veel meegemaakt: hij was bijvoorbeeld in 
Oostenrijk bij een groot circus, dat nog leeuwen had, die optraden. Toch wel een spannende 
gebeurtenis. Na een aantal demonstraties waren bijna alle leeuwen weer terug in hun dierenverblijf, 
toen er 1 grote mannetjesleeuw achterbleef. Deze brulde luidkeels in de piste. De bekoorlijke 
assistente met een grote snoeptafel, kwam er ook bij, waarop de dompteur haar vroeg een borst in de 
leeuwenbek te doen. Het werd doodstil en men wachtte in spanning af, wat er verder ging gebeuren. 
De leeuwentemmer vroeg aan het publiek of er iemand in het circus was, die dit ook durfde? Toen riep 
een klein mager mannetje: “Ik wil het wel proberen, maar ik weet niet of ik mijn mond zover open kan 
krijgen!” 
 
Zo, dan heb ik in 2011 weer de eerste Wilde Mix bijgewoond. Over het algemeen werd er leuk 
gespeeld, maar werden de wedstrijden af en toe onderbroken door een buitje regen. Een lid van uw 
vereniging had nieuwe tennisballen in een doos. Met de ballen werd gespeeld, toen er iemand riep: hé 
jongen, nu heb jij ook eens een natte doos! Waar dat nou op sloeg? 
Tja, en dan kwam er een TVDZ lid bij de garage en zei: ik wil twee spiegels voor mijn Lada. Zegt de 
garagehouder:''Lijkt me een goede ruil''. 
 
Dit klonk leuk, maar het kan in het leven ook angstig zijn. U heeft wel in uw omgeving het grote aantal 
molshopen gezien van mijn familie. Die verknallen de gazons uiteraard, maar ja het is ook het 
leefterrein van ons mollen.  
Gelukkig heb ik er geen last van, want na een kleine schoonmaak is het weer goed toeven onder uw 
clubhuis als je een kop boven een artikel in de krant leest: ''Hoe mol je een mol?'' en dat dan 
uitgebreid verslag gedaan wordt, dat alles te lezen is op www.mollen.ontheweb.nl 
 
Nou dat was het dan weer voor de eerste keer in 2011. 
 
Doei.................. 
 
Theodorus Victorianus Dimitrius Zacharius (T.V.D.Z.) de Mol - Alias Theo de Mol

http://www.mollen.ontheweb.nl/
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Tennislessen 2011 

 
De inschrijving voor de zomerlessen is weer 
mogelijk vanaf 1 februari 2011. 
 
De procedure voor aanmelding is dat ieder lid 
dat tennislessen wil een inschrijfformulier 
invult/instuurt. 
 
Ook lesnemers die door willen gaan, dienen 
voor de iedere volgende periode een 
inschrijfformulier in te sturen.  
Hierdoor is er een totaal beeld mogelijk van alle 
lesnemers bij de administratie en het bestuur. 
 
 

 
Hiertoe dient het „Inschrijfformulier tennislessen ZOMER 2011 ingevuld te worden. Dit formulier is 
sinds 1 februari te downloaden via de website www.tvdz.nl (doorklikken op „Tennislessen‟). 
 
Lesvoorwaarden ZOMER 2011 
 
Het seizoen loopt vanaf 1 april tot en met 30 september 2011. 

 Om tennisles te krijgen is een lidmaatschap van TVDZ vereist 

 Voor de 1
e
 les dient er een aanmeldingsformulier met pasfoto te zijn ingeleverd  

 Er worden geen lessen gegeven in de volgende periodes: 30.04.11 t/m 08.05.11 
(voorjaarsvakantie) en 23.07.11 t/m 04.09.11 (zomervakantie) 

 Het lesgeld dient bij de eerste les volledig te worden voldaan; 

 Een lesuur duurt 50 minuten; 

 Groepslessen gaan bij afzeggen van de gehele of een gedeelte van de groep, altijd door. 
De afzeggers hebben geen recht op inhalen of vergoeding van de gemiste les; 

 Indien lessen uitvallen door weersomstandigheden of de conditie van de baan, wordt de 
eerste les niet ingehaald, maar de tweede wel. De derde weer niet, maar de vierde wel...etc. 
tot maximaal 6 lessen; 

 De trainer is degene die bepaalt of de les door kan gaan of niet; 
 
Lesgeld: 
- groepsles (vier personen, € 153 per persoon voor 18 lessen); 
- groepsles (drie personen, € 204 per persoon voor 18 lessen); 
- privéles    (twee personen, € 306 per persoon voor 18 lessen); 
- privéles    (één persoon, €  34 per les). 
- groepsles (zes kinderen, € 102 per kind voor 18 lessen leeftijd t/m 12 jaar) 
 
Er zijn 3 mogelijkheden om dit formulier op te sturen en je hiermee aan te melden: 
 
1

e
 Digitaal opsturen naar tennislessen@tvdz.nl  

2
e
 Het formulier schriftelijk in vullen en in de bus in de hal van het clubhuis deponeren. 

3
e
 Het formulier opsturen naar TVDZ, Postbus 110, 1110 AC Diemen  

 
Als de inschrijvingen eind maart binnen zijn, zullen in april de indelingen worden vastgesteld en 
worden de lessers door de leraren op de hoogte gesteld. 
 
De tennisleraren

http://www.tvdz.nl/
mailto:tennislessen@tvdz.nl
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TVDZ Activiteitenkalender 2011 

 

Activiteiten kalender 2011 
    

       Datum Dag Evenement 

  

Tijd Organisatie 

       maart 

      

27 maart zondag Vriendjes en vriendinnetjes toernooi 

11:00 

uur JC 

       april 

      

3 april zondag Voorjaars Openingstoernooi Senioren 

13.00 

uur TC 

9 april zaterdag KNLTB voorjaarscompetitie heren 

1e 

ronde 

 

VCL 

10 april zondag KNLTB voorjaarscompetitie jeugd 

1e 

ronde 

 

VCL 

16 april zaterdag KNLTB voorjaarscompetitie heren 

2e 

ronde 

 

VCL 

17 april zondag KNLTB voorjaarscompetie jeugd 

2e 

ronde 

 

VCL 

23 april zaterdag KNLTB voorjaarscompetie heren 

3e 

ronde 

 

VCL 

24 april zondag Paaseierentoernooi Jeugd   

10.00 

uur JC 

25 april maandag KNLTB voorjaarscompetitie jeugd 

3e 

ronde 

 

VCL 

       Mei 

      

1 mei zondag Voorjaarstoernooi Senioren   

13.00 

uur TC 

2-5 mei do-zo Open Tennisdagen KNLTB 

  

Bestuur 

7 mei zaterdag KNLTB voorjaarscompetitie heren 

4e 

ronde 

 

VCL 

8 mei zondag KNLTB voorjaarscompetitie jeugd 

4e 

ronde 

 

VCL 

14 mei zaterdag KNLTB voorjaarscompetitie heren 

5e 

ronde 

 

VCL 

15 mei zondag KNLTB voorjaarscompetitie jeugd 

5e 

ronde 

 

VCL 

21 mei zaterdag KNLTB voorjaarscompetitie heren 

6e 

ronde 

 

VCL 

22 mei zondag KNLTB voorjaarscompetitie jeugd 

6e 

ronde 

 

VCL 

28 mei  zaterdag KNLTB voorjaarscompetitie heren 

7e 

ronde 

 

VCL 

29 mei zondag KNLTB voorjaarscompetitie jeugd 

7e 

ronde 

 

VCL 

       Juni 

      

5 juni zondag Jeugdtoernooi     

10.00 

uur JC 

12 juni zondag 

Uitwisselingstoernooi Strandvliet Senioren 

thuis 

11:00 

uur TC 
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       Juli 

      

3 juli zondag Uitwisselingstoernooi De Meer jeugd thuis 

10.00 

uur JC 

10 juli zondag Barbecue toernooi volwassenen   

13.00 

uur AC 

       September 

     

4 sept. zondag Uitwisselingstoernooi Strandvliet Senioren uit 

11.00 

uur TC 

11 sept.  zondag Ouder/kind toernooi     

10.00 

uur JC 

17 sept. zaterdag KNLTB najaarscompetitie heren 

1e 

ronde 

10.00 

uur VCL 

18 sept. zondag KNLTB najaarscompetitie jeugd 

1e 

ronde 8.30 uur VCL 

24 sept. zaterdag KNLTB najaarscompetitie heren 

2e 

ronde 

10.00 

uur VCL 

25 sept. zondag KNLTB najaarscompetitie jeugd 

2e 

ronde 8.30 uur VCL 

25 sept. zondag 

Verrassingstoernooi Gourmet/kaarten 

senioren 

13.00 

uur AC 

25 sept. zondag Uitwisselingstoernooi De Meer jeugd uit 

10.00 

uur JC 

       Oktober 

      

1 okt. zaterdag KNLTB najaarscompetitie heren 

3e 

ronde 

10.00 

uur VCL 

2 okt. zondag KNLTB najaarscompetitie jeugd 

3e 

ronde 8.30 uur VCL 

8 okt zaterdag KNLTB najaarscompetitie heren 

4e 

ronde 

10.00 

uur VCL 

9 okt. zondag KNLTB najaarscompetitie jeugd 

4e 

ronde 8.30 uur VCL 

9 okt.  zondag Surprise toernooi volwassenen   

13.00 

uur TC 

15 okt. zaterdag KNLTB najaarscompetitie heren 

5e 

ronde 

10.00 

uur VCL 

16 okt. zondag KNLTB najaarscompetitie jeugd 

5e 

ronde 8.30 uur VCL 

22 okt. zaterdag KNLTB najaarscompetitie heren 

6e 

ronde 

10.00 

uur VCL 

23 okt.  zondag KNLTB najaarscompetitie jeugd 

6e 

ronde 8.30 uur VCL 

29 okt. zaterdag KNLTB najaarscompetitie heren 

7e 

ronde 

10.00 

uur VCL 

30 okt. zondag KNLTB najaarscompetitie jeugd 

7e 

ronde 8.30 uur VCL 

30 okt. zondag Haloween toernooi jeugd   

10.00 

uur JC 

       November 

     

6 nov. zondag Oliebollentoernooi volwassenen   

13.00 

uur AC 
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Theater de Omval 
 
Theater de Omval – Ouddiemerlaan 104 – 1111 HL Diemen - Tel./ fax.: (020) 600 18 97 
 

FILM:  ELKE DONDERDAGAVOND OM 20.00 UUR.  
 
Elke maand geven wij een filmkrant uit met informatie over 
de geprogrammeerde films. U vindt deze bij De Omval en 
bij de bibliotheek.  
 
Tevens staat de programmering in de Filmkrant, de 
Uitkrant, Het Parool en de Diemer Courant. (On-line 
reserveren mogelijk), e-mail: info@theaterdeomval.nl  
 
Programma 2011: Zie: http://www.theaterdeomval.nl  

 
 
 

 

mailto:info@theaterdeomval.nl
http://www.theaterdeomval.nl/
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