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KONINKLIJKE EREPENNING

Sjaak, Edwin en burgemeester C. Lamers

Het is alom bekend dat tijdens ons feest op
20 september jl. voorzitter Edwin Lansbergen
uit handen van burgemeester Lamers een
Koninklijke onderscheiding heeft mogen
ontvangen t.g.v. van ons 50-jarig bestaan.
Officieel heet het dat “STC Spieringshoek
drager is van de Koninklijke Erepenning”.
Ook onze twee leden van het eerste uur,
Thea van Eijk en Ron van der Raadt, werden
gehuldigd met hun 50-jarig lidmaatschap.
Proficiat Thea en Ron!

heerlijke taartjes
met ons logo en
waarvan bijna
iedereen heeft
gesnoept.
Tot slot bood de
lustrumcommissie het
bestuur, ter
afsluiting van de lustrumactiviteiten, een
gedecoreerde taart aan die we ook ter plekke
hebben verorberd.
Daarna was het feesten geblazen met de
geweldige live muziek van de 8-man/vrouw
tellende band Stenniz.

Filmavondje: dinsdag 24 oktober
Dankzij Martin, de partner van Marianne
Elbers, en dankzij Sjaak van Beek, partner
Barbara Leune, kunnen we nagenieten van
het feest en alle lustrumactiviteiten met een
film en foto’s. Om iedereen te laten mee
genieten, worden op dinsdag 24 oktober a.s.
rond 20.00 uur de film en de foto's vertoond
in het clubhuis.

Lustrumcommissie 2018
De lustrumcommissie bedankt jullie allemaal
voor het meedoen aan alle activiteiten.

Edwin, Thea, Ron en burgemeester Lamers

Lustrumfeest
We hebben
heerlijk genoten
van een fantastisch buffet,
waarop ook een
cadeau van Los
Amigos prijkte:

Foto: Barbara, Alain, Denny, Ramon en Marianne.
________________________________

Parkinson Tennistoernooi
Op zaterdag 20 oktober a.s. organiseren
Richard & Diana op het park een tennistoernooi met lunch om aandacht te vragen
voor de ziekte van Parkinson. Je kunt je
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aanmelden bij Alain Bruggeman aan de bar of
per e-mail: alainbruggeman@hotmail.com
Deelname bedraagt 15 euro en het Parkinson
toernooi is van 10.30 tot 15.30 uur.

Nieuwjaarsreceptie 2019
We kunnen het niet vroeg genoeg aan jullie
doorgeven: de nieuwjaarsreceptie vindt dit
jaar plaats op vrijdag 4 januari 2019 op het
Tennispark. Zet de datum in de agenda!

Indelen in het winterseizoen.
Er zijn vragen gekomen van leden om het
indelen in de winter ook tot 21.30 te laten
duren. Echter, ervaring leert dat de meeste
leden na 21.00 uur de kantine opzoeken voor
de ‘zogenaamde derde helft’. Maar als je aan
het eind van de avond nog wilt spelen, vraag
dan aan de indelers van die avond of ze willen
assisteren bij het vinden van drie andere
spelers voor een potje na de laatste indeling
om 21.00 uur.
“Vlinderhoven” toernooi
Wie wil ons helpen bij het organiseren van
het tennistoernooi voor de bewoners van
Vlinder-hoven. Gedurende vele jaren was het
een traditie dat onze club op een zaterdag
begin oktober een leuke tennismiddag
organiseerde met hulp van Richard en Diana
voor de bewoners van het gezinsvervangend
tehuis "de Vlinderhoven" in Schiedam.
Simone Lansbergen heeft aangegeven dit
toernooi weer nieuw leven te willen inblazen.
En daar zijn we heel blij mee. Wie wil Simone
helpen om deze mooie traditie een vervolg te
geven. Meld je daarvoor aan bij Simone:
simonelansbergen@gmail.com
________________________________
Op de volgende pagina’s ‘n kleine fotocollage,
maar op 24 oktober zie je er nog véél meer!

Edwin ontvangt cadeaus van Los Amigos: een
leuke fotocollage van onze uitwisseling en heerlijke
gebakjes met ons logo.

René en Diana Huyser en Claire en Richard van
Werkhoven

Edwin, heet ons welkom…..

We worden ontvangen met een heerlijke prosecco

…waar we aandachtig naar luisteren.
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Twee jubilerende leden: Thea en Ron geflankeerd
door Edwin en burgemeester Lamers

…zij ontvingen een speciaal ontworpen oorkonde

Een cadeau van de gemeente overhandigt door
burgemeester van Schiedam de heer Lamers

met als grote verrassing een Koninklijke Erepenning
voor onze 50-jarige jonge vereniging

…we kregen een lekkere Abraham van Elly v.d. Torre

….en genieten van een heerlijk, uitgebreid buffet

met ‘four ladies in gold’… : een nieuwe tv serie...?

… en geweldige muziek van super band Stenniz.
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