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Van de lustrumcommissie….
Zondag 1 juli 2018: Surf ‘n Turf
Deze datum hebben jullie ongetwijfeld al
genoteerd en de voorbereidingen zijn in
volle gang.

SAVE THE DATES:
In een volgende nieuwsbrief geven wij
jullie informatie over het Schiedams uitje
bij Nolet Distillery dat plaatsvindt op
vrijdag 14 september. Het aantal
deelnemers is beperkt,
dus als je mee wilt,
noteer dan nu alvast de
datum.
Maar ook vertellen we meer over onze
andere activiteiten, zoals heel STC bakt,
onze verjaardag op donderdag
20 september en de lustrum special.

Oproep: voor de lustrum special
Leden, oud-leden en iedereen van STC
Spieringhoek kan zich nu, met of zonder
partner, direct maar uiterlijk vóór 24 juni
aanmelden bij Alain, bij voorkeur per
e-mail: alainbruggeman@hotmail.com
Mocht je namen van oud-leden weten
waarvan wij geen e-mailgegevens
hebben, meldt ze dan aan: ze zijn van
harte welkom om mee te spelen en te
eten.
Het programma
12.30 uur ontvangst met koffie en koek.
13.00 - 14.00 uur tennisclinic.
14.30 - 17.00 uur indeling tennissen
17.30 uur: goed verzorgde Surf ’n Turf.
De bijdrage voor deze
speciale Tennisclinic
50 jaar STC én het
goedverzorgde
Surf ’n Turf eten
bedraagt
25 euro p.p.

‘50 jaar STC’, hebben wij jullie hulp hard
nodig. SCHRIJF MET ONS MEE …. en
vertel aan ons je leuke anekdotes en
bijzondere verhalen eventueel met foto.
Stuur je bijdrage aan Denny per (nieuw)
e-mailadres: vanzantendenny@ziggo.nl.
-------------------------------------------Dinsdag 12 juni a.s.
Op het park wordt een korte defibrillator
en renanimatie cursus gegeven op
dinsdag 12 juni van 9.30 - 11.00 uur.
De cursus is gratis, maar meld je wel
even aan bij de bar.
Het kan van
levensbelang
zijn, dus dit
mag je
eigenlijk niet
missen.
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Ouder/kind toernooi
Zondag 24 juni van 13.00 uur tot
16.30 uur organiseren R&D het
gezellige OUDER/KIND toernooi
op het tennispark Spieringshoek.
Schrijf in met zoon/-dochter of met
vader, moeder of andere volwassene
en speel tegen andere ouder/kind
koppels. Iedereen is welkom!
Inschrijfformulieren zijn aan de
bar op het park verkrijgbaar.
Sponsoren
Hieronder bedanken wij onze sponsoren,
voor hun financiële steun aan onze
vereniging:
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