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Kerst-Tennis-Toernooi 2018 bij STC
Ook in 2018 zetten we de traditie voort: want
op dinsdag 18 december a.s. maken we ons op
voor het kerstfeest en komen we zoals
inmiddels gebruikelijk gekleed als kerstman
of kerstvrouw naar het park.

met de sound van DJ Yuri Viroj. Maurice heet
je van harte welkom. De avond is voor iedereen
toegankelijk, lid of geen lid van het tennispark;
de entree is gratis en de leeftijd is vanaf 18
jaar.

STC Nieuwjaarsreceptie 2019
Nog een paar dagen te gaan en wij zijn in het
jaar 2019 aangekomen. Natuurlijk organiseert
het bestuur ook dit jaar voor onze leden een
nieuwjaarsreceptie, en wel op vrijdag 4
januari 2019.
Winter- of zomerlid, maar ook iedereen die
tennist op het park, is van harte welkom.
Neem, voor ons befaamde Kerst-TennisToernooi, vooral ook een introducee mee; na
afloop is het gezellig napraten en naborrelen.
Voor de leukst verklede man of vrouw heeft het
bestuur een lekkere verrassing in petto.

______________________________
Kerstfeest De Bijeenkomst
Ook in 2018 organiseert Paviljoen010 een
nieuwe editie van De Bijeenkomst.
Het kerstfeest “De Bijeenkomst” is in
Paviljoen010 op het park op vrijdagavond
28 december 2018.

Komt allen in grote getale voor de eerste
feestelijke bijeenkomst van onze vereniging
STC Spieringshoek. Wij zien jullie graag, met
partner, op ons park op vrijdag 4 januari
2019 vanaf 20.00. Tot dan!
_________________________________

Het feest begint om 20.00 uur en eindigt om
01.00 uur. Van socializen met een goed glas
wijn, tot losgaan op de dansvloer!
De feestavond is sociaal, sfeervol en gezellig

Tot slot….
Ons tennispark Spieringshoek is gesloten vanaf
maandagmiddag
24 december; 13.00 uur!
In het nieuwe jaar, op woensdag
2 januari 2019; 09.00 uur gaat
het park weer open.
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