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Ons 50 jarig bestaan
De flipovers hebben hun werk
gedaan. Twee keer zijn ze
opgehangen op het park en
alle aanwezige leden hebben
hun suggesties en ideeën opgeschreven. Wij
bedanken jullie allemaal voor het meedenken.
De suggesties zullen worden meegenomen in de
plannen van een -nog te vormen- lustrumcommissie. Eigenlijk hebben we nog geen
aanmeldingen gehad, dus….. wie stelt zich
beschikbaar, wie gaat er iets doen? Want het
zou zo maar kunnen zijn dat, als er geen
commissie is, we niets kunnen gaan vieren.
M.a.w.: dit is een dringende oproep:
meld je voor de lustrumcommissie‼
_________________________________

Kersttennis bij 2017 bij STC

kerstfeest “De Bijeenkomst” op het park op
donderdag 28 december 2017. Het feest
begint om 20.00 uur en eindigt om 01.00 uur.
Doel van dit kerstevent is het samenbrengen
van verschillende doelgroepen in een relaxte
setting waarbij de sound wordt aangepast aan
de sfeer. Van socializen met een goed glas wijn,
tot losgaan op de dansvloer! De Bijeenkomst is:
sociaal, sfeervol, gezellig, netwerken met de
sound van Yuri Viroj. Maurice en Joeri heten je
van harte welkom op de Bijeenkomst. De avond
is voor iedereen toegankelijk, lid of geen lid van
het tennispark, entree is gratis en de leeftijd is
vanaf 18 jaar.
__________________________________
Dartcompetitie: Inschrijven als koppel
Speeldagen: doordeweekse avonden vanaf
20.00, op beschikbaarheid. Maanden : Januari –
februari – maart 2018. Je speelt 1 x in de 2
weken
________________________________

Tot slot….
Ons tennispark Spieringshoek is gesloten vanaf
zaterdag 23 december om 17.00 uur! In het
nieuwe jaar, op dinsdag 2 januari om 09.00 uur
is het park weer open.
We zetten de traditie voort…: op dinsdag
19 december is het dan ook weer tijd voor onze
gezellige kerstavond op het park. Iedereen mag
in kerstsfeer, verkleed komen tennissen en een
lekker hapje meenemen. Je mag ook
introducees meenemen.

_______________________________
Kerstfeest bij Paviljoen010

Alleen op donderdag 28 december is
Paviljoen010 vanaf 20.00 uur open voor een
kerstfeest.
__________________________________
STC Nieuwjaarsfeest 2018
Wij zien jullie graag op het park op vrijdag
5 januari 2018 vanaf 20.00 uur voor ons
Nieuwjaarsfeest.

Na een geslaagde eerste editie in 2016,
komt Paviljoen010 dit jaar opnieuw met het

Christmas party

Fijne feestdagen
en een gezond en
sportief 2018
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