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Van de Voorzitter – Marcel Manshanden 
  
Het laatste rondje…. 
 
De laatste paar weken waren toch weer hectisch te noemen. Twee ledenvergaderingen, veel 
onderling contact met collega bestuursleden, drukte op het zakelijke front als gevolg van de 
economische situatie. 
 

Gelukkig is de rust weer teruggekeerd met het oog op de eerste twee 
onderwerpen. De twee Algemene Ledenvergaderingen verliepen vlot 
zonder noemenswaardige problemen. Zoals al eerder vermeld heb ik met 
de Algemene Ledenvergadering van 16 december jl. een punt gezet achter 
mijn voorzitterschap van TVDZ. 
Mijn dagelijkse werkzaamheden vormden steeds vaker een belemmering. 
 
Als ik kort terug kijk op mijn tijd als voorzitter kan ik stellen dat wij de in 
2004 gestelde doelen goed hebben volbracht. Ik kijk daarom met een goed 
gevoel terug op de achter mij liggende periode. 
 

 
De ledenvergaderingen waren altijd uitdagend, maar hebben nooit echt grote problemen opgeleverd. 
Mijn manier van sturing is altijd gebaseerd op respecteren van elkaar en het zoeken naar 
compromissen. Vanaf nu kan ik mij weer opstellen als een “gewoon lid” van TVDZ, zonder te moeten 
bemiddelen of verantwoording te moeten afleggen. 
 
Ik heb het volste vertrouwen in Job Schouten als toekomstige voorzitter. Job weet als geen ander de 
verhoudingen binnen onze vereniging. Vanaf de plek achter mijn laptop wil ik iedereen bedanken voor 
de steun tijdens mijn periode als voorzitter. 
 
Ik wens iedereen hele fijne feestdagen toe en misschien tot ziens op de nieuwsjaarsreceptie van 
zondag 4 januari 2009. 
 
Marcel Manshanden 
(Ex) Voorzitter 
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Bestuur: bestuur@tvdz.nl
- Job Schouten (voorzitter) – Tel: (020) 69 95 582 
- Niels Honcoop (penningmeester) - Tel: (020) 699 87 15 
- Chris Heuckeroth - (ledenadministratie) - Tel: (020) 699 17 55 
- Godfried van den Wittenboer (secretaris) 
- vacant (promotie & advertentie acquisitie) 
 
Activiteiten-Commissie:  
- Dolly Andries (voorzitter) – Tel: (020) 69 91 770 
- Lia Houthuijzen 
 
Toernooi-Commissie / Technische commissie: toernooicommissie@tvdz.nl
- Chris Heuckeroth – (Verenigingscompetitieleider) - Tel: (020) 699 17 55 
- Job Schouten 
- Vincent ten Bruin  
- Angelo Hooker  
 
Jeugd-Commissie: jeugdcommissie@tvdz.nl
- Fred Groen (voorzitter) - Tel: (075) 61 25 209 - Mobiel Tel: (06) 55 824 186 
- Janny de Boer 
- Donna Reestman 
- Ruben Smit 
 
Public Relations & Redactie-Commissie ACE: ace-pr@tvdz.nl
- Winny Gontha-Lucardie (voorzitter) - Tel: (020) 69 03 192 
- Hans de Jong - Tel: (020) 69 53 710 
- Jaap Reijnoudt 
 
Webmaster Website- www.tvdz.nl: webmaster@tvdz.nl
- Hans de Jong - Tel: (020) 69 53 710 
 
Ledenadministratie: ledenadministratie@tvdz.nl
- Chris Heuckeroth - (ledenadministratie) - Tel: (020) 699 17 55 
 
Kascommissie: 
- Fred Hart, Dolly Andries, Wim van den Haak (reserve)
 
Sportraadvertegenwoordiger: 
- n.n.b. 
 
Barbeheerder: 
- Gerard Terwey - Tel: (020) 60 01 857 
 
Baanbeheerder: 
- Theo Nieuwenhuizen 
 
Trainers - Tennislessen: 
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186 - fred-groen@planet.nl
- Roderik Bratianu – Mobiel Tel: (06) 42527372- roderik@tvdz.nl
 
Ereleden: 
- Janny van Diemen-Bruin †, 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 
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Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 
 

U bent van harte welkom op onze  
Nieuwjaarsreceptie  
op zondag 4 januari 2009 
In het Clubhuis TVDZ  
15.00 uur – 18.00 uur, Tot dan! 
Het Bestuur 

 
 
 

Mededelingen Bestuur 
 
Wintersluiting tennispark TVDZ eerder opgeheven 
 
Het tennispark is gesloten van maandag 15 december 2008 t/m zondag 4 januari 2009.  
Het nieuwe jaar wordt geopend met een Nieuwjaarsreceptie op zondag 4 januari 2009. 
 
Vanaf maandag 5 januari t/m zondag 11 januari is het park alleen overdag open en de kantine blijft 
gesloten. De volgende speeldag van de wintercompetitie vindt plaats op zondag 11 januari 2009. 
Daarna is het tennispark weer open zoals normaal. 
Dus onze “doorgewinterde” leden kunnen al weer vanaf 5 januari 2009 op onze banen terecht, mits 
natuurlijk de weersomstandigheden dit toelaten. Op besneeuwde banen of met vorst in de grond mag 
er beslist niet getennist worden. Eigenhandig sneeuwruimen is niet toegestaan. 
Sneeuw op de baan, geen tennis mogelijk. Vorst in de grond, geen tennis mogelijk. 
 

Mededelingen Ledenadministratie 
 
Bericht voor de winterleden zonder geldig pasje. 
 
In de vorige ACE heb ik vermeld dat er geen digitale pasfoto’s van alle winterleden aanwezig zijn. 
Ik heb op dit moment nog circa dertig winterleden waar ik geen pasje voor kan aanmaken vanwege 
het ontbreken van een pasfoto. Als er een pasfoto wordt aangeboden zal ik die scannen en een 
digitale file in .jpg formaat opslaan.  
 
Ik verzoek alle winterleden die nog geen pasje hebben zo spoedig mogelijk een pasfoto in te 
leveren zodat ik de nieuwe passen kan verzorgen. 
 
Er zijn ook nog 6 jaarleden die geen pasfoto hebben ingeleverd het gaat om de volgende personen: 
Fiona Ting A Kee, Joan Tjon, Marisca van Rijn, Martijn de Haan, Eddie Nwafor, Otto Dethmers.  
Ik verzoek deze leden om z.s.m. een pasfoto in te leveren gewoon of digitaal (JPG format) zodat de 
pasjes in de productie batch van de KNLTB kunnen worden meegenomen peildatum 31 januari 2009.  
De foto’s dienen voor 15 januari in mijn bezit te zijn zodat ik ze op tijd kan verwerken. 
U kunt ook uw oude pas met foto of alleen de foto met u naam achterop in de bus bij TVDZ in de hal 
van het clubgebouw deponeren. 
 
Voor volgende jaren is dan geen pasfoto meer nodig mits uzelf vind dat hij aan een update toe is. 
Het is mogelijk om de foto digitaal aan te bieden via de E-mail zie onderstaand E-mail adres. 
 
Chris Heuckeroth - Ledenadministratie 
Telefoon: 020-6991755 - E-mail cprheuck@xs4all.nl 
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Mededelingen Penningmeester – Contributie 2009 
 
Beste Leden, 
 
Er is de laatste tijd binnen TVDZ veel gesproken over de veranderingen van het boekjaar en van het 
contributiejaar. In de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 2 december 2008 zijn beide 
veranderingen door de Leden aangenomen en kunnen in de komende tijd worden ingevoerd. 
 
Waarom deze veranderingen? 
 
De ene wijziging heeft met de andere wijziging te maken. Het begon met het feit dat de KNLTB de 
peildatum voor haar Leden vervroegde van eind april naar eind januari. Hierdoor werden verenigingen 
verplicht eind januari door te geven aan de KNLTB hoeveel leden zij hadden en werd de afdracht 
bepaald.  
Om geen financieel risico te lopen moesten de leden hierdoor voor eind januari aangeven of zij wilden 
opzeggen.  
Om deze keus goed te kunnen maken moet een Lid wel weten hoe hoog de contributie voor dat jaar 
zou bedragen. Daarom werd de Algemene Leden Vergadering (ALV), waar de contributie door de 
Leden vastgesteld wordt, vervroegd naar november / december. 
In de ALV worden ook de jaarcijfers en balans besproken en wordt tevens de begroting voor het 
komende jaar vastgesteld. Jaarcijfers kan je alleen bespreken als het jaar ook financieel afgesloten is. 
Daarom is dat 30 september 2008 geworden, ons eerste gebroken boekjaar. Het boekjaar heeft 
daardoor in plaats van normaal 12 maanden, alleen dit jaar 9 maanden geduurd. Het volgende 
boekjaar duurt weer gewoon 12 maanden en loopt van 1 oktober 2008 tot en met 30 september 2009. 
 
Het contributiejaar moest door het verschuiven van het boekjaar ook verschuiven. Het contributiejaar 
liep vroeger van 1 april tot en met 31 maart van het volgende jaar. Het contributiejaar wordt komende 
periode éénmalig ook 9 maanden, namelijk van 1 april 2009 tot en met 31 december 2009. Daarna 
wordt het contributiejaar weer telkens 12 maanden, vanaf 1 januari 2010. 
 
Het contributiejaar al dit jaar laten ingaan vanaf 1 januari 2009 kon niet, omdat de bestaande leden tot 
en met 31 maart 2009 al hebben betaald. Voor nieuwe leden is het contributiejaar gelijk aan het 
kalenderjaar van 2009, dus van 1 januari t/m 31 december 2009.  
Het contributiejaar is alleen nu 9 maanden, hetgeen zich ook éénmalig vertaald in een verlaagde 
contributie. 
 
In verband met de renovatie in het afgelopen jaar van het clubhuis, is de Algemene Ledenvergadering 
akkoord gegaan met een éénmalige bijdrage van alle leden. Deze bijdrage van 15.00 euro geldt voor 
alle leden, inclusief ereleden, leden van verdienste en bestuursleden (met uitzondering van jeugd en 
studentenleden), Voor senior winterleden is de bijdrage vastgesteld op 7,50 euro.  
De bijdrage voor de renovatie is éénmalig, maar geldt voor drie jaar. Dit laatste om te voorkomen dat 
leden via slimmigheid onder de bijdrage uit proberen te komen. 
 
De contributie per 1 april 2009 t/m 31 december 2009 voor bestaande leden, inclusief bovenvermeld 
éénmalige bijdrage, is als volgt vastgesteld: 
                      Via Incasso: 
Jaarlidmaatschap volwassenen    € 162,25  € 151,25 
Jeugdleden (tot 18 jaar)     €   89,50  €   78,50 
Studenten lidmaatschap (18-25 jaar)   € 111,25  € 100,25 
Dagleden*      € 134,50  € 123,50 
55+       €   97,00  €   86,00 
Donateurs       €   43,75  €   32,75 
 
De incassokorting voor jaarleden is eenmalig aangepast op € 11,- I.v.m. verkorte contributieperiode. 
 
(vervolg contributie op de volgende pagina)
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Voor winterleden blijft de contributieperiode ongewijzigd en is voor de periode van 1 oktober 2009 t/m 
31 maart 2010 de contributie, inclusief de éénmalige bijdrage van € 7,50, als volgt vastgesteld: 
 
          Via Incasso: 
Winterleden volwassenen    €   97,50  €   82,50 
Winterleden volwassenen met KNLTB pas  € 117,50  € 102,50  
Winterjeugdleden      €   80,00  €   65,00 
 
Nieuwe leden TVDZ. 
Voor nieuwe winterleden gelden dezelfde tarieven, minus de éénmalige bijdrage bij de senior leden 
van € 7,50. 
 
Voor het volledige lidmaatschap over de periode van 1 januari t/m 31 december 2009 is de 
contributie voor nieuwe leden als volgt vastgesteld: 
 
          Via Incasso: 
Jaarlidmaatschap volwassenen    € 193,00  € 178,00 
Jeugdleden (tot 18 jaar)     € 116,00  € 101,00 
Studenten lidmaatschap (18-25 jaar)   € 145,00  € 130,00 
Dagleden*      € 156,00  € 141,00 
Inschrijfgeld: 7,50.  
 
* Dagleden mogen alleen tennissen op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. 
 
Wijziging van de peildatum van de KNLTB betekent tevens dat opzegging van het lidmaatschap vóór 
15 januari schriftelijk of per e-mail aan de secretaris of ledenadministratie moet plaatsvinden; 
winterleden dienen vóór 15 september schriftelijk of per e-mail hun lidmaatschap op te zeggen. 
 
Niels Honcoop - Penningmeester TVDZ 
 

Van de Redactie 
 

De kerstkaarten zijn de deur uit, de laatste e-mail nieuwjaarswensen 
verstuurd. En zo zijn we bijna aan het eind van het jaar 2008 beland. Het is in 
alle opzichten een heel spannend en bewogen jaar geweest. Op sportgebied 
zaten we dagen aan de buis gekluisterd beginnend bij het EK en WK 
schaatsen waar Nederland met goud thuis kwam. Over het EK voetbal in juni 
praten we liever niet meer, toch! Wimbledon, Tour de France en de 
Olympische spelen in China was weer andere koek. En terwijl de hele wereld 
in de ban van de presidentsverkiezingen in de USA was en de kredietcrisis 

het gesprek van de dag…..ging het z’n gangetje op het sportpark “De Diemen” bij TVDZ.  
Bedroevend dat de jaarlijkse alom geprezen “Midzomernacht barbecue/tennis” in juni niet doorging. 
Voor het hilarische” Janny van Diemen oliebollentoernooi“ was er een geringe belangstelling. Gelukkig 
maar dat er nog zo iets als een verwoedde “ochtendploeg” en “zondagploeg” is die ons clubje op de 
been houd. En natuurlijk de nieuwe competitieteams en de jeugd o.l.v. de jeugdcommissie! Reden 
genoeg om optimistisch het nieuwe jaar 2009 in te gaan. 
 
Want op 1 april 2009 bestaat TVDZ 25 jaar!!!  
Help allemaal mee om dit zilveren jubileum te realiseren door onze club levend en sprankelend te 
houden. Eén lichtpuntje voor mij: ik mag weer gratis consumptiebonnetjes uitdelen op de ALV, 
misschien dat de jaarvergadering weer zo als vanouds…heel druk bezocht wordt! 
Vanuit deze plaats een woord van bijzondere dank aan de vertrekkende voorzitter Marcel 
Manshanden. Onder jouw voorzitterschap zijn er mooie kunstgrasbanen gekomen. En zijn wij 
toegetreden tot de KNLTB zodat wij aan competitie kunnen deelnemen. Gelukkig dat je nog een 
adviserende rol hebt, dus helemaal kwijt zijn we je niet. Het ga je goed Marcel! 
Ook Sylvia Sierhuis dank voor alle inzet en sterkte met je blessure. 
 
Voor allen prettige kerstdagen en een heel gezond en gelukkig Nieuwjaar 2009! 
 
Namens de redactie, Winny Gontha-Lucardie 
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Gehoord, Gezien, Gelezen, Gedacht…. 
 
Nieuwe voorpagina ACE 
De huisfotograaf van de digitale ACE heeft de voorpagina in een nieuw kleurrijk jasje gestoken.  
 
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 heeft 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 zodat ons ledenbestand zo schoon 
mogelijk blijft. 
 
Geen hoge hakken op de baan! 
Helaas worden er op de lesbaan nog regelmatig dames met hoge hakken gesignaleerd. Hierbij dus 
een oproep aan alle moeders die hun kinderen naar tennisles begeleiden: als u de baan opgaat dan 
alleen op tennisschoenen. Bent u toch op hoge hakken: dan op kousenvoeten de baan betreden.  
Hoge hakken vernielen het kunstgras! 
 
Ziekenboeg 
Sylvia Sierhuis loopt nog steeds op krukken en haar knie blijft opgezwollen, een nieuwe operatie staat 
al gepland. Ook Koos van Raalte is nog aan het revalideren van zijn heupoperatie. Maar hij loopt 
momenteel nog maar met één kruk! Zowel Sylvia als Koos denken volgend jaar weer op de baan te 
staan, maar voorlopig zal het nog wel “Rollator-tennis” worden….  
Wij wensen Sylvia en Koos vanaf deze plek veel sterkte toe! 
 
Korting contributie TVDZ bij gebruik van machtiging automatische incasso 
Als er nog personen zijn die de werkzaamheden voor de ledenadministratie en de penningmeester 
willen verlichten, nodig ik hen uit om een machtiging voor de automatische incasso in te vullen.  
U krijgt daarmee jaarlijks een interessante korting op uw contributie! 
 
Verjaardag Gerard Terweij 
Op 7 december 2009 heeft een clubje verstokte leden van TVDZ onze barbeheerder verrast met een 
klein verjaardagsfeestje. Gerard werd luidkeels toegezongen met een “Lang-zal-hij-leven”. 
Hoewel het een groot geheim is wat zijn leeftijd dit jaar weer is, hebben wij het idee dat hij zich dit keer 
het per ongeluk heeft laten ontvallen. De 2 cijfers van zijn leeftijd schijnen hetzelfde te zijn, maar 
waarvan de laatste omgekeerd is….. En nu maar puzzelen….. 
De cijfers schijnen in Frankrijk een andere betekenis te hebben…. ;-) 
 

  
Foto’s: Winny Gontha 
 
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht? Laat het ons maar weten.  
Mail naar: ace-pr@tvdz.nl
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Verslag Bijzondere Algemene Ledenvergadering – 2 dec. 2008 
 
Een toelichtend verslag van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV): 
 
Ondanks het miezerige winterweer wisten toch zo’n dertig leden hun weg te vinden naar ons clubhuis 
voor het bijwonen van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering uitgeschreven door het bestuur om 
de leden toestemming te vragen voor wijziging van het boekjaar en van het lidmaatschapjaar.  
 
Het voorstel is om het boekjaar te laten lopen van 1 oktober t/m 30 september, en het lidmaatschap 
van 1 januari t/m 31 december. De penningmeester geeft de vergadering een uitvoerige uiteenzetting 
over de noodzaak van deze wijziging. 
Deze wijziging is namelijk noodzakelijk geworden door de nieuwe peildatum per 31 januari (voorheen 
was het 30 april) van de KNLTB. Op basis van het aantal leden op deze peildatum wordt een 
vereniging belast met de afdracht aan de KNLTB. Dat betekent dat opzegging van het lidmaatschap 
voor 15 januari schriftelijk of per e-mail gedaan moet worden bij de ledenadministratie of bij het 
secretariaat. Een direct gevolg hiervan is dat een Algemene Ledenvergadering, waar o.a. begroting en 
de contributie voor het nieuwe jaar door de leden goed gekeurd moet worden, ruim voor 15 januari 
dient plaats te hebben, dus medio november van het voorafgaande jaar. 
 

Na een nadere toelichting wordt het voorstel zonder 
tegenstemmen door de vergadering aangenomen. 
 
Deze nogal ingrijpende boekhoudkundige wijziging zal 
in fasen worden uitgevoerd. Op de eerstkomende ALV 
op dinsdag 16 december wordt de contributie 
vastgesteld voor de periode 1 april t/m 31 december 
2009; de contributie voor het kalenderjaar 2010 wordt 
vastgesteld op de ALV medio november 2009, 
waarmee de wijziging volledig is ingevoerd.  
 

Voor het winterlidmaatschap blijft de situatie ongewijzigd, het winterseizoen blijft lopen van 1 oktober 
t/m 31 maart; contributie voor het winterlidmaatschap van 1 oktober 2009 t/m 31 maart 2010 wordt 
vastgesteld op de eerstkomende ALV op 16 december 2008.  
 
Een volgend belangrijk punt van deze BALV is een evaluatie van het KNLTB lidmaatschap. 
Ogenschijnlijk lijkt het dat hiervan slechts een klein aantal leden middels deelname aan competitie en 
open toernooien bij andere verenigingen hiervan profijt hebben. Maar de voorzitter onderstreept 
nogmaals het algemene belang voor de vereniging, die bij conflictsituaties professionele 
ondersteuning van de KNLTB krijgen. Het bestuur is al geruime tijd in een langdurig slepend conflict 
geraakt met de Grontmij en de gemeente Diemen over het onderhoud van de banen, waarbij zowel de 
kwaliteit als de kosten van dit onderhoud ter discussie staan. Na inschakeling door de Grontmij van 
een incassobureau heeft het bestuur de zaak uit handen gegeven aan de juridische afdeling van de 
KNLTB, die de zaak momenteel in behandeling heeft. Deze juridische ondersteuning wordt geheel 
kosteloos verricht.  
 
Verder voorziet de KNLTB in een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor leden en 
bestuursleden. Een ander aspect zijn de vele soorten cursussen voor bestuurs- en commissieleden op 
gebied van ledenadministratie, promotie, activiteiten voor leden etc., waaraan een aantal van ons 
heeft deelgenomen. Een direct financieel voordeel voor de vereniging is de jaarlijkse teruggave van de 
ecotax en de 7 ½ procent korting die individuele leden genieten bij hun aankoop van sportartikelen bij 
Perry Sport.  
 
Na deze uitgebreide uiteenzetting door de voorzitter wordt het voorstel om het lidmaatschap voor de 
KNLTB aan te houden zonder enige tegenstem aanvaard.  
 
Er volgt nog een korte rondvraag, waarna deze Bijzondere (rustig en vlot verlopen) Algemene 
Ledenvergadering om 21.15 uur wordt afgesloten.  
 
Job Schouten (secretaris) 
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Impressie Algemene Ledenvergadering – 16 december 2008 
 
De Algemene Ledenvergadering 2008: “een impressie” 
 
Als bestuurslid heb ik me afgevraagd: “Wat doen wij onze leden aan?” om in de maand december 
eerst een Bijzondere Algemene Ledenvergadering uit te schrijven en ze vervolgens twee weken later 
voor een Algemene Ledenvergadering uit te nodigen! Wij hebben echter wel een heel goed excuus: 
de statuten hebben ons tot deze manoeuvre verplicht! 
In dat licht gezien valt een opkomst van 30 leden bij beide vergaderingen mee. Maar laten we met zijn 
allen wel het volgende realiseren: dat is minder dan 10% van alle stemgerechtigde leden. Bij het 
voorstel om een éénmalige bijdrage van 15,00 euro i.v.m. de renovatie van het clubhuis, stelde Tom 
van Rijn dan ook terecht de vraag: “…deze Algemene Ledenvergadering bepaalt dus deze bijdrage?” 
Een volmondig “ja” klonk vanachter de bestuurstafel, maar eigenlijk had moeten klinken: “Helaas, ja”. 
Het mag raar overkomen, maar het bestuur had een grotere opkomst verwacht met daarbij iets meer 
tegenwind.  

Want wat betekent een 
percentage van minder dan 
10%? Zijn de leden voor de 
volle 100% tevreden met dit 
bestuur, of is men volkomen 
onverschillig over wat het 
bestuur voorstelt en bepaalt 
en denkt men verder: dit 
bestuur doet toch wat het wil, 
dus wat zal ik? Dat laatste 
zou namelijk een gevaarlijke 
gedachtegang zijn en is ook 
volkomen onjuist, want zoals 
weer eens opnieuw door de 
voorzitter en penningmeester 
is verwoord: het hoogste 
orgaan van de vereniging is 
de ledenvergadering. Zij 
bezit uiteindelijk de macht 
binnen de vereniging. 

Aan de andere kant doet het mij persoonlijk veel deugd als één van de aanwezigen (ik noem geen 
namen, maar hij heet Jos van Swaaningen) zou ik weglaten tijdens een informeel gesprek zegt: “Het 
minste wat je als lid kunt doen voor je vereniging is om één keer in het jaar naar een Algemene 
Ledenvergadering te komen.” 
 
Zoals reeds besloten was tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering liep het afgelopen 
boekjaar t/m 30 september 2008, waarna de volgende boekjaren de periode 1 oktober t/m 30 
september zullen beslaan. In deze overgangsfase van negen maanden is er boekhoudkundig een 
winst van 3.000 euro geboekt, maar daar staat tegenover dat de begroting voor 2009 een verlies van 
gelijke grootte toont. Ofwel zoals de penningmeester het kernachtig uitdrukte: “Niet teveel vlees op het 
bot.” Om de begroting voor 2009, mede gezien de huidige economische recessie, niet al te grote 
averij te laten oplopen, heeft het bestuur de vereniging (met andere woorden de Algemene  
Vergadering dus) een éénmalige bijdrage van alle leden voorgesteld voor de renovatie van het 
clubgebouw. Deze bijdrage van 15.00 euro geldt voor alle leden, inclusief ereleden, leden van 
verdienste en bestuursleden (met uitzondering van jeugd en studentenleden), Voor senior winterleden 
is de bijdrage 7,50 euro. Dit voorstel is met twee tegenstemmen en één onthouding aangenomen.  
 
Het volgende heikele punt is natuurlijk de jaarlijkse verhoging van de contributie. “Waarop” vraagt 
Gerard Roosien zich terecht af: “is die verhoging van 10,00 euro eigenlijk gebaseerd”. Het eenvoudige 
antwoord van de penningmeester: “Om de begroting rond te krijgen”, er meteen aan toevoegend dat 
het bestuur geen winstoverwegingen heeft, blijkt de vergadering te overtuigen. De 
contributieverhoging wordt zonder problemen door de Algemene Ledenvergadering aanvaard. 
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Zowel Sylvia Sierhuis als Marcel Manshanden hebben al ruime tijd geleden om totaal verschillende 
redenen aangegeven dat zij aan het einde van hun bestuursperiode zouden aftreden. Wij, de overige 
bestuursleden, hebben er alles aangedaan om hen beiden en met name onze voorzitter Marcel, 
binnen boord te houden, maar respecteren uiteindelijk hun beider beslissing. 
 

 
 
Over Marcel wil ik er nog iets aan toevoegen: wij beiden hebben op een bepaald moment samen met 
een aantal andere bestuursleden, waaronder Peter Stuifzand, die ook een belangrijke rol heeft 
gespeeld, besloten om de kar te gaan trekken.  
Daarbij hadden en hebben wij nog steeds dezelfde visie over het te voeren beleid om TVDZ weer tot 
een florerende vereniging te maken, met als ideaal beeld: terugtrekking uit het bestuur als het gebouw 
TVDZ er staat.  
 
Marcel heeft tijdens de vergadering aangegeven dat hij de bestuursverantwoordelijkheden niet meer 
kan combineren met zijn huidige werkdruk. Dit betekent overigens niet dat hij geheel van het 
bestuurlijke toneel zal verdwijnen, hij zal in een of andere vorm een adviesfunctie naar het bestuur toe 
blijven vervullen. Ondergetekende zal nu aan de functie van voorzitter invulling gaan geven.  

 
Godfried van den Wittenboer (zie foto hiermaast), door de 
ledenvergadering bij acclamatie benoemd, zal de taak van secretaris 
op zich nemen.  
Of zoals hij het zelf verwoordde: “Ik ben al bijna 25 jaar lid van TVDZ 
en dacht na al die tijd dat ik heb mogen profiteren van al die mensen 
die in het bestuur hebben gezeten: nu moet ik het zelf ook maar eens 
doen.” 
 
Ondanks alle inspanningen blijft nog een plek binnen het bestuur 
vacant. Dit gaf de zaal aanleiding tot de ludieke opmerking: “Dat wordt 
hard werken voor jullie”, maar ik kan u verzekeren dat wij in de 
volgende ACE een gerenommeerd lid als nieuw bestuurslid kunnen 
presenteren.  

 
Tijdens de rondvraag doet het nieuwe bestuur de toezegging dat bij de eerste komende 
ledenvergadering Winny Gontha weer met consumptiebonnen zal strooien, zoals het ooit was in die 
goeie ouwe tijd. 
 
Job Schouten.  
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KNLTB Competitie 
 
Speel competitie !! 
 
Nog steeds bespeur ik bij een groot aantal van onze leden een zekere terughoudendheid als het over 
competitie gaat. Competitie wordt vaak ervaren als iets dat alleen voor vergevorderde spelers is 
bestemd, waarbij fanatisme een grotere rol zou spelen dan het gezellige “balletje slaan” met je 
tennismaten.  
Natuurlijk, in een competitie speel je om te winnen, maar dat geldt ook voor het puur recreatieve 
tennis: ik kan me niet voorstellen dat iemand de baan opgaat om eens lekker met 6-0 te gaan 
verliezen. Kortom: je speelt een wedstrijd om te winnen, waarbij het plezier voor het spel hoog in het 
vaandel blijft, maar dat geldt ook voor de competitie. 
Ook hier blijft plezier in het spel een belangrijk element, het verschil is dat je in een team speelt, dus 
samen moet zien te winnen en dat je tegen onbekende tegenstanders komt te staan. Het spelen in 
een team houdt in: elkaar aanmoedigen en coachen, hetgeen alleen maar het clubgevoel versterkt, 
daarbij is het goed om ook eens tegen vreemden te spelen waarvan de speelwijze onbekend is. Je 
kunt je niet voorbereiden op de speelwijze van je tegenstander(s) dus moet je je tactiek tijdens de 
wedstrijd bepalen. 
 

Tijdens de eerste wedstrijden 
zal er misschien een extra 
spanning in je lijf zitten die je 
normaal nooit zo hebt 
ervaren, maar dat is een 
kwestie van vaak wedstrijden 
spelen.  
Ik ben daarom heel blij met 
de oproep van Adriane 
Velthuizen aan alle leden om 
de wilde mix op de 
dinsdagavonden te komen 
bezoeken (zie haar bijdrage 
elders in dit nummer).  

 
De wilde mix biedt een mooie opstap om wedstrijdervaring op te doen en is verder een geschikte 
gelegenheid om op de baan of tijdens het après-tennis op ongedwongen wijze met andere leden 
kennis te maken. Dat laatste geldt ook voor de competitie, de tegenstanders blijken na de wedstrijd 
altijd weer gezellige gesprekspartners te zijn. En het is altijd interessant om te horen hoe bepaalde 
zaken of problemen die een vereniging kent, bij een andere vereniging worden opgepakt. 
 
Dus heb je interesse om ook competitie te gaan spelen, neem dan contact op met onze 
competitieleider Chris Heuckeroth. En voor de goede orde: samenstelling en indeling geschiet op 
basis van speelsterkte zoals vermeld op je KNLTB pas. 
 
Wat betreft de prestaties van ons herenteam in de Najaarscompetitie 2008, kan ik heel kort zijn. In de 
poule van 6 teams, zijn wij erin geslaagd om als op één na laatste, boven Kadoelen 1, te eindigen. De 
puntenverdeling is overduidelijk, Ouderkerk 2 als koploper heeft 16 punten behaald, Kontakt 1 als 
nummer vier 11 punten en ons team slechts 3 punten, één meer dan Kadoelen 1.  
 
Desalniettemin voelen wij ons niet gefrustreerd en hebben wij een leuke competitie gespeeld, waarbij 
ik onze vaste invallers Hans de Jong (het lag niet aan jou), Ben Berklou (als ouwe tennistijger een drie 
setter gespeeld), Nico Smit (we zaten soms zo dicht bij winst, maar toch uit handen gegeven) en 
Robert Ebbers, die ik inmiddels als vast teamgenoot beschouw, wil bedanken voor hun inzet en hoop 
dat ik volgend voorjaar opnieuw een beroep op hen kan doen.  
 
Job Schouten.   
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KNLTB Zomer Competitie 2009 
 
Helaas is de landelijke dubbel 45+ competitie vervallen. 
Hierdoor hebben we voor de zaterdag district dubbelcompetitie 35+ moeten kiezen. 
 
TVDZ heeft 5 teams ingeschreven:  
1 jeugdteam; 4 partijen 2 enkels en 2 dubbels 
2 heren teams; 6 partijen ieder, 4 herenenkel en 2 herendubbels 
1 herendubbel 35+ team; 4 partijen, 4 herendubbels 
1 Mixdubbel 35+ team; 4 partijen,1 herendubbel,1 damesdubbel,2 gemengd dubbels 
 
Alle teams zijn voor de district zaterdagcompetitie ingeschreven. 
 
TVDZ had ook rechten voor de landelijke Perry sport zondagcompetitie maar helaas hebben zich 
geen teams aangemeld. Als er nog mensen zijn die geïnteresseerd zijn in de competitie op zondag 
dan kunnen ze zich bij mij melden liefst met een team. Dan zal ik proberen nog een plaats te krijgen in 
deze competitie.  
De speeldagen per team zijn nu nog niet bekend (Uit/thuis) 
Maar de dagen waarop gespeeld zal worden wel er zal dus op al deze dagen competitie op 4 banen 
worden gespeeld. 
 
De speeldata voor de zaterdag competitie zijn; 
 
11-04-2009 1e ronde  
18-04-2009 2e ronde  
25-04-2009 3e ronde  
02-05-2009 4e ronde  
09-05-2009 5e ronde  
16-05-2009 6e ronde 
23-05-2009 7e ronde 
 
De indeling van de teams uit/thuis zal in de volgende ACE worden opgenomen. 
 
Chris Heuckeroth - Verenigingscompetitieleider VCL 
 
 

 
 
De TVDZ banen in een winters sneeuwjasje  
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SMASHJE – JEUGD Haloween Foto impressie 

  

  

  
Foto’s: Winny Gontha 
 
De opkomst voor dit toernooi was, zoals wij gewend zijn bij alle jeugdtoernooien, opnieuw 
overweldigend, ondanks dat de wind bij vlagen guur aanvoelde. Helaas: geen van de kinderen had 
zich verkleed. Ik heb althans slechts één verkleed persoon gezien die, met alle respect, niet meer tot 
de jeugd kan worden gerekend. Hierbij dus een oproep aan de ouders om volgend jaar wat creatiever 
te zijn, zodat het park volstroomt met heksen, magiërs, tovenaars etc., zodat Het Diemer Nieuws dan 
een uitgebreide fotoreportage kan maken. 
Eén advies willen wij u wel geven, extra thermo-ondergoed bij de verkleedpartij is aanbevolen, uit 
betrouwbare bron heb ik vernomen dat Ans van Klaveren haar lichte kledij van heks heeft moeten 
bezuren met een twee weken durende verkoudheid….  
 
Job Schouten 
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Ingezonden: Wederwaardigheden van een doorsnee TVDZ-lid 
 
Dinsdagavond 2 december besloten mijn man en ik samen naar de buitengewone algemene 
ledenvergadering van de TVDZ te gaan. Wij huldigen zo veel mogelijk het principe dat als je lid bent 
van een vereniging, dat het op zijn minst beleefd is (en ook gewoon gezellig) om je belangstelling te 
tonen als mensen die heel veel tijd en energie in je club stoppen iets aan de leden te vertellen 
hebben. 
 

Dus zo gezegd, zo gedaan. Nou is dat altijd een hachelijke 
exercitie want Winnie of Hans weet je dan meteen te 
strikken om een stukje te schrijven voor het clubblad. Maar 
dat vind ik gewoon leuk om te doen, dus vandaar dit 
episteltje. De opdracht was: schrijf gewoon iets over jezelf. 
Dus hier wat wederwaardigheden van een doorsnee TVDZ-
lid.  
 
Fred (mijn echtgenoot) en ik zijn al heel wat jaartjes lid van 
TVDZ. We vinden het een gezellige vereniging. We zijn 
met tennislessen begonnen bij Fred Groen. We hebben 
heel veel van hem geleerd.  
Na een poosje een tussenstop te hebben gemaakt qua 
tennislessen hebben we de afgelopen jaren lessen gevolgd 
bij Roderik Bratianu.  
Roderik is ook zeker een aanrader. Hij heeft weer een 
andere kijk op de dingen. 

 
Fred en ik gingen veel naar de wilde mix avonden op de dinsdag. Ik wil iedereen die dat nog nooit 
heeft gedaan uitnodigen daar ook eens te komen kijken en mee te doen. Het is voor iedereen en voor 
ieder niveau. Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat wij de laatste weken verstek hebben laten gaan, 
omdat Fred zijn pols heeft gebroken. Fred kon natuurlijk niet tennissen in zijn minder valide toestand, 
maar ik liet het dan ook meteen afweten. Dat is wel uiterst zwak en daar ga ik natuurlijk in het nieuwe 
jaar verandering in brengen. 
 
Wij wonen met onze 2 dochters al sinds bijna 19 jaar in Diemen Noord. Ja, zo oud is de wijk alweer. 
Diemen Noord is echt een ideale wijk met opgroeiende kinderen. Wij hebben er geen moment spijt 
van gehad dat we vanuit Amsterdam hier naar toe zijn verhuisd.  
 
Momenteel zit ik in het buurtpanel van Diemen Noord. In dat panel zitten een aantal bewoners uit de 
wijk samen met de wijkwethouder Ruud Grondel, de buurtregisseur van politie en iemand van het 
sociaal werk van de gemeente. Gezamenlijk bespreken we zaken die de leefbaarheid in de wijk 
betreffen en als er problemen opkomen, worden er suggesties gedaan voor verbetering.  
Een van de laatst besproken zaken is het verkeer in de wijk. Het aantal auto’s in de wijk is natuurlijk 
flink toegenomen in vergelijking tot 19 jaar geleden.  
 
En nu ik dan toch gebruik mag maken van dit forum, brengt mij dit tot het fenomeen van het groeiend 
aantal auto’s dat dagelijks langs onze wijk trekt. Het zal u niet ontgaan zijn dat er forse plannen zijn 
voor uitbreiding van de rijksweg A1-A10. Dit zal zeker gevolgen hebben voor de leefbaarheid in de 
wijk en voor de gezondheid van de bewoners van Diemen (Noord). Zaterdag 5 december stonden alle 
raadsleden in het winkelcentrum van Diemen om handtekeningen te verzamelen. Ieder werd gevraagd 
zijn handtekening te zetten op de kaart “Groeten uit Diemen: laat de Diemenaren niet het kind van de 
rekening worden”.  
 
Waarschijnlijk zijn op het moment van uitkomen van dit clubblad de handtekeningen al aangeboden 
aan minister Eurlings. Maar ik vraag u: blijf dit nieuws op de voet volgen en laat uw stem horen want 
een en ander heeft grote gevolgen voor ons en de generatie na ons. 
 
Rest mij u allemaal een gezond en sportief 2009 toe te wensen! 
 
Adriane Velthuizen.  
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TVDZ in het (Diemer) Nieuws 
 

  
 
 
 

Activiteitenkalender 2009 
 
Onderstaand de voorlopige activiteitenkalender voor 2009, voorlopig alleen nog gevuld met de 
competitiedagen. 
 
 

Activiteitenkalender 2009    
       
Datum Dag Evenement  Tijd Organisatie
       
Januari       

4-1-2009 zondag  Nieuwjaarsreceptie  
15.00 
uur Bestuur 

11-1-2009 zondag  wintercompetitie 4e ronde 
10.00 
uur TC 
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Februari       

1-2-2009 zondag  wintercompetitie 5e ronde 
10.00 
uur TC 

       
Maart       

1-3-2009 zondag  wintercompetitie 6e ronde 
10.00 
uur TC 

15-3-2009 zondag  wintercompetitie 7e ronde 
10.00 
uur TC 

       
April       

11-4-2009 zaterdag zomercompetitie 1e ronde 8.30 uur TC/JC 
12-4-2009 zondag interne competitie    
18-4-2009 zaterdag zomercompetitie 2e ronde 8.30 uur TC/JC 
19-4-2009 zondag interne competitie    
15-4-2009 zaterdag zomercompetitie 3e ronde 8.30 uur TC/JC 
16-4-2009 zondag interne competitie    

       
Mei       

2-5-2009 zaterdag zomercompetitie 4e ronde 8.30 uur TC/JC 
3-5-2009 zondag start interne competitie   

11-5-2009 zaterdag zomercompetitie 5e ronde 8.30 uur TC/JC 
12-5-2009 zondag interne competitie    
18-5-2009 zaterdag zomercompetitie 6e ronde 8.30 uur TC/JC 
19-5-2009 zondag interne competitie    
21-5-2009 donderdag inhaaldag zomercompetitie   
25-5-2009 zaterdag zomercompetitie 7e ronde 8.30 uur TC/JC 
26-5-2009 zondag interne competitie    

       
Juni       
  interne competitie    
       
Juli       
       
Augustus       
  Clubkampioenschappen   
       
September      

19-9-2009 zaterdag najaarscompetitie senioren ? TC 
20-9-2009 zondag najaarscompetitie jeugd ? JC 
26-9-2009 zaterdag najaarscompetitie senioren ? TC 
27-9-2009 zondag najaarscompetitie jeugd ? JC 

       
Oktober       

3-10-2009 zaterdag najaarscompetitie senioren ? TC 
4-10-2009 zondag najaarscompetitie jeugd ? JC 

10-10-2009 zaterdag najaarscompetitie senioren ? TC 
11-10-2009 zondag najaarscompetitie jeugd ? JC 
17-10-2009 zaterdag najaarscompetitie senioren ? TC 
18-10-2009 zondag najaarscompetitie jeugd ? JC 

 
 
NB. Data & tijden onder voorbehoud.  
Kijk voor de laatste gegevens op internet: WWW.TVDZ.NL  
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Ingezonden: Sylvia Sierhuis – 4 jaar TVDZ-lid en 2 jaar Bestuur 
 
Terugblik op vier jaar TVDZ-lidmaatschap waarvan 2 jaar in het bestuur. 
 
Met gemengde gevoelens heb ik afscheid genomen als TVDZ-bestuurslid. Vier jaar geleden ben ik lid 
geworden van de club, voelde me gelijk thuis en had geen enkele moeite met het kunstgras hoewel 
gravel altijd mijn voorkeur heeft gehouden. Binnen een korte tijd had ik een clubje mensen om me 
heen waar ik regelmatig mee op de baan stond. Zo blij was ik dat we lid werden van de KNLTB en we 
competitie konden spelen. Ons team werd gelijk kampioen en in de najaarscompetitie zijn we weer 
kampioen geworden. Kortom heel veel tennisplezier. 
 

Ik zat al snel in de toernooicommissie waar ik samen met 
Job Schouten eigenlijk wel leuke toernooitjes 
organiseerde. Ik was behoorlijk actief op en naast de 
baan.  
Dat werd duidelijk door andere bestuursleden 
geconstateerd en ik werd gevraagd voor een 
bestuursfunctie. Ik aanvaarde de functie en kreeg de PR 
in mijn pakket wat later bleek geen makkelijke taak was. 
Met een fulltime baan en een druk sociaal- en tennisleven 
was het moeilijk om bedrijven te bezoeken voor 
sponsoring, ook omdat de bedrijven overdag bezocht 
moesten worden. Ik werkte overdag dus in mijn vrije tijd 
ging ik soms de boer op wat 99% van de tijd nul op het 
rekest opleverde. Een opsteker was de sponsoring van 
de Rabo-bank en de Rabo pitch die gehouden werd. 
 
Het tennissen ging wel door, hoewel de samenstelling 
van teams veranderde. Onze mix mannen wilde een 
herenteam en wij dames, Jolanda en ik werden op elkaar 
aangewezen. Dit was geen slechte keus, Jolanda en ik 
liepen alle toernooien in de omgeving af en raakte goed 
bevriend en op de baan waren we bijna niet te verslaan.  

 
Buiten de toernooien om speelden we nog bij TVDZ maar op het laatst waren we alleen maar aan het 
single-en omdat er helaas niet genoeg vrouwen waren waar we mee konden spelen. Omdat we ook 
bij het open toernooi bij ATVD speelde, leerde we daar een groep dames kennen die allemaal onze 
speelsterkte hadden. Na lang nadenken hebben we beide de overstap gemaakt naar ATVD omdat we 
daar in het groepje werden opgenomen en een heel leuke speelgroep vormde. Deze dames hebben 
wij ook weer meegenomen naar TVDZ voor wintertennis, dus het kon niet beter. 
 
Op een mistige vochtige avond in maart gleed ik uit tijdens het spelen en kwam keihard op mijn knie 
terecht. Ik stond op en dacht: “Oei mijn knie, wat een pijn!” ,maar ondanks de pijn toch doorspelen…. 
Een paar weken daarna tijdens een toernooi zakte ik door mijn been en moest de wedstrijd staken. 
Een sportarts liet een MRI scan maken en op de scan bleek mijn meniscus binnen en buiten 
gescheurd te zijn. Op 13 juni kreeg ik een kijkoperatie en de meniscus werd gerepareerd, echter de 
chirurg constateerde een veel grotere breuk die niet op de MRI te zien was. Op verschillende plekken 
bleek het kraakbeen tot aan het bot afgebroken te zijn.  
Op 15 augustus onderging ik een kraakbeentransplantatie door middel van kunstkraakbeen. Het 
vooruitzicht was 6 weken met krukken en daarna langzaam aan revalideren. Helaas gaan dingen niet 
altijd zo als voorspeld, ik ben 4 maanden verder, loop nog met krukken en mijn knie blijft dik en 
ontstoken. Op 30 december a.s. volgt weer een kijkoperatie en ik hoop dat de chirurg mij voor goed 
kan verlossen van deze ellende. 
 
Ik kijk terug op een heel leuke tijd en ga er vanuit dat ik als TVDZ-winterlid volgend jaar weer op de 
baan sta. Ik wens de nieuwe bestuursformatie heel veel succes toe! 
 
Sylvia Sierhuis 
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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
Theater de Omval – programma 2009:  
Zie: http://www.theaterdeomval.nl  
 

weekdag datum tijd groep-titel categorie 
zondag 4-jan 11:00 Petit Peu - Slabberdewatski jeugd 2+ 
zondag 4-jan 14:00 Poppentheater Hans Schoen - Een Grote, Dikke Pannenkoek jeugd 3+ 
vrijdag 9-jan 20:30 Mark van de Veerdonk - Ranjaneurose cabaret 

zaterdag 10-jan 20:30 Van Houten & De Beus - Keep On Truckin' 
muziektheater 
- try out 

vrijdag 16-jan 20:30 Do Foundation - No Body 
theater - 
première 

zaterdag 17-jan 20:30 Ernesto & Marcellino met Wilfried Finkers - Diepgang 
cabaret - try 
out 

zondag 18-jan 20:30 Julika Marijn - Tegenover Lady Di toneel 
vrijdag 23-jan 20:30 Evi de Jean - Overleven (reprise) muziektheater 

zaterdag 24-jan 20:30 Alex Klaasen - Eindelijk Alleen 
cabaret - try 
out 

zondag 25-jan 14:00 Virga Lipman - Peter Rabbit jeugd 4+ 
zaterdag 31-jan 20:30 Servaes Nelissen - Dollywood toneel - try out 
zondag 1-feb 20:30 Carolien Borgers - Snars (reprise) cabaret 
vrijdag 6-feb 20:30 Thrillertheater - De Vrouw in het Zwart toneel 

zaterdag 7-feb 20:30 Ellen Dikker - Toendra (reprise) 
cabaret-
dubbelprogram

zaterdag 7-feb 20:30 Amar - Amar speelt Wit 
cabaret-
dubbelprogram

zondag 8-feb 14:00 Theatergroep Dries - Overstag jeugd 6+ 
woensdag 11-feb 20:30 Volksoperahuis - De Martelaar: een Kickbokstragedie muziektheater 
zaterdag 14-feb 20:30 Niki Romijn - Roos van jou Mond (reprise) muziek 
zondag 15-feb 14:00 Gnaffel - Ik mis je nu al jeugd 4+ 
zondag 22-feb 14:00 Circus Rotjeknor - Bekijk het maar! jeugd 6+ 

woensdag 25-feb 14:00 Wildboys muziektheater 
vrijdag 27-feb 20:30 Wivineke van Groningen & Debby Petter - Mijn man toneel - try out 

zaterdag 28-feb 20:30 Daniël van Veen - Van Veen alleen 
cabaret-
dubbelprogram

zaterdag 28-feb 20:30 Nina de la Croix - Poldervrouw 
cabaret-
dubbelprogram

vrijdag 6-mrt 20:30 Van Houts & De Ket - Achterlijker dan dwars 
cabaret - try 
out 

zondag 8-mrt 14:00 Virga Lipman -Wat is de Zee toch Groot jeugd 4+ 
vrijdag 13-mrt 20:30 Wivineke van Groningen & Debby Petter - Hexen (reprise) toneel 

zaterdag 14-mrt 20:30 Ivo de Wijs & Pieter Nieuwint - Literair varié2 
muzikaal 
cabaret 

zaterdag 21-mrt 20:30 Onno Innemee - Wie heeft Onno Innemee vermoord? cabaret 
zondag 22-mrt 14:00 Cees Brandt & De Brandstichting - Klokken jeugd 3+ 

zaterdag 28-mrt 20:30 Maureen Teeuwen & Sylvia Holstijn -Killing the Blues Bros muziektheater 

 22 

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


 

 23 


